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Fontenehuset - årsrapport 2015  

 

Arkivsaksnr.: 16/2872   Arkiv: 223 G70  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport 2015 fra Fontenehuset tas til oientering. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger mottatt Årsrapport 2015 fra Fontenehuset. 

 

Rådmannens vurdering 

Årsrapporten fra Fontenehuset gir en grei oversikt over aktivitetsnivå og engasjement for 

2015.  

Tidligere vedtak i forhold til økonomisk tilskudd fra Ringerike kommune betinger at 

årsrapporten inneholder eller er vedlagt regnskap 2015. Dette foreligger ikke, og rådmannen 

vil sørge for at dette foreligger før eventuelt tilskudd effektueres. 

Rådmannen anbefaler derfor at årsrapporten tas til orientering. 

 

Vedlegg 

 Rapport fra Fontenehuset 2015 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



  Sak 20/16 

 

 Side 3   

 

 



   

 Sak 21/16 

 Side 4   

 

 

Lokal veileder mot vold i nære relasjoner  

 

Arkivsaksnr.: 16/3102   Arkiv: F74  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.06.2016 

4/16 Ungdomsrådet 07.06.2016 

21/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.06.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til lokal «Veileder – Vold i nære relasjoner» vedtas. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Initiativet til den lokale veilederen Vold i nære relasjoner kommer fra Politiråd i 2015, der 

det ble vedtatt å utarbeide en lokal handlingsplan/veileder.  

Bakgrunnen er at politiet ser en økning i antall saker på dette feltet.  Riksadvokaten og ulike 

statsråder varslet større fokus på vold mot barn i 2015. Politiet vil derfor intensivere arbeidet 

med familievoldssaker i tiden framover.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Målet med veilederen er å øke kunnskapen og samhandlingen mellom de ulike tjenesteyterne 

i kommunen og det øvrige hjelpeapparatet for å bli bedre på forebygging av, og ikke minst på 

samhandling ovenfor de som opplever Vold i nære relasjoner.  

Veilederen har sitt hovedfokus på vold der barn er en del av bildet, -  enten som direkte 

voldsutsatt eller som vitne til vold.  

 

Alle barn skal oppleve gode og trygge oppvekstsvilkår. De skal kunne føle seg trygge i sitt 

nærmiljø, i barnehagen og på skolen. Ringerike kommune har nulltoleranse mot vold, og 

dette innebærer at alle ansatte skal så langt det står i deres makt, gjøre sitt for å forhindre at 

barn og unge utsettes for vold. 

 

Offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at innbyggerne ivaretas og kan leve i et 

samfunn uten vold, overgrep eller frykt for dette. Mistanke om vold og overgrep mot barn og 

unge oppstår gjerne i offentlige tjenester som møter alle barn, unge og familier.  

 

Barnevernet og politiet har en spesiell rolle i forhold til slike saker. Når det oppstår mistanke 

om at et barn er utsatt for eller er vitne til vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, skal 

barnevernstjenesten kobles inn og styre den videre håndtering. Barnevernet bringer saken 

videre til politiet for eventuell etterforskning. Det er viktig med klar og tydelig saksgang i 

slike saker, - helt fra oppdagelsesfasen og til saken ligger hos politi og barnevern. 
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Arbeidsgruppen har bestått av fagpersoner fra ulike enheter i kommunen. Den har jobbet 

frem en veileder for ansatte som i sitt arbeid møter mennesker som kan være utsatt for vold i 

nære relasjoner og et forslag til handlingsplan på feltet. 

 

Den er ment som et praktisk verktøy med beskrivelser av tjenesteområdenes eksisterende 

tilbud, roller og ansvar, med definisjoner, formelle bestemmelser og rutiner, og oversikt over 

samhandlingsarenaer. Det er viktig å synliggjøre hvilket ansvar som ilegges den enkelte 

instans og at rutiner er klare og tydelige for alle. Med bakgrunn i regjeringens 

handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og kartlegging av Ringerike kommunes 

utfordringer, er det videre utarbeidet en konkret handlingsplan mot vold i nære relasjoner for 

Ringerike kommune. Handlingsplanen skal forplikte alle kommunalområdene og politikerne 

til å satse og bidra på dette området. Det vil være naturlig å se veilederen og handlingsplanen 

i sammenheng, da noen av tiltakene i handlingsplanen vil ha bakgrunn i det som står 

beskrevet i veilederen. 

 

Uavhengig av hvor man jobber, skal det finnes rutiner på hvordan man handler, om det er 

mistanke om at noen utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner. 

 

Det overordnede målet er å få til et godt samarbeid i voldssaker og skape gode rutiner for 

hvordan vi håndterer disse sakene. Offentlig ansatte er forpliktet til å gjøre det de kan for å 

forhindre at noen utsettes for vold eller trusler om vold. Ansatte har også et ansvar for 

hverandre som kollegaer ved å sikre ivaretagelse og sikkerhet i tjenesten. 

 

-- alle som lever med vold eller trusler om vold har rett til å få hjelp 

-- informasjon og oversikt over hjelpetilbudene skal være lett tilgjengelig for alle 

-- den utsatte har rett til et helhetlig og samordnet hjelpetilbud 

-- tvangsekteskap og kjønnslemlestelse skal forbygges 

-- fokus på kunnskap og holdningsskapende arbeid 

 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan, boligsosial handlingsplan og planer innen psykisk 

helsearbeid vil være tilgrensede kommunale planer/ arbeidsområder. Eksempelvis vil en 

restriktiv ruspolitikk og et styrket tilbud til rusavhengige være viktig forebyggende arbeid for 

bekjempelse av vold og kriminalitet. Videre er tilpassede boliger en sentral faktor for at 

voldsutsatte skal kunne bryte ut av voldelige forhold og starte et nytt liv. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er positiv til at både politiet og kommunale tjenester har et felles fokus på å 

forebygge og håndtere Vold i nære relasjoner. Veilederen vil være nyttige hjelpemiddel for 

ansatte i ulike deler av kommunen til dette formålet. Rådmannen tilrår at veilederen vedtas. 

 

Vedlegg 

Veileder mot vold i nære relasjoner. Ringerike kommune, 2016. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2016 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Kriterier for tildeling av tjenester - revisjon 2016  

  

Arkivsaksnr.: 16/3135   Arkiv: F00  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/16 Eldrerådet 06.06.2016 

22/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.06.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

«Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune – revisjon 2016» vedtas. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester bygger på 

helse- og omsorgslovgivningen. Det er tre sentrale lovverk på området, som har vesentlig 

betydning for tildelingspraksisen; lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (hol) av 

24.06.2011, lov om pasient- og brukerrettigheter (pbrl) av 02.07.1999 og lov om 

behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl) av 10.02.1967.  Dersom det skulle oppstå motstrid 

mellom lovverket og veilederen, vil lovverket alltid ha forrang.   

Det fremgår av helse- og omsorgstjenestelovens § 3-1 at kommunen skal sørge for at 

personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

Kommunen har med andre ord ikke bare ansvar for tjenester til egne innbyggere, men også 

andre som av ulike grunner oppholder seg i kommunen. I tillegg har kommunen en plikt til å 

vurdere tjenester til dem som sterkt pleietrengende, og som ønsker å flytte til Ringerike. 

Dette følger av rundskriv I-43/99. Motsvarende følger det av pasient- og 

brukerrettighetsloven at pasienter og brukere har rett til nødvendige helse- og 

omsorgstjenester.  

De ulike tjenestene kommunen har ansvar for å yte, følger hovedsakelig av helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2, 3-6 og 3-8. Kommunen en plikt til å ha disse tjenestene 

tilgjengelig for sine innbyggere. Dette gjelder bl.a. habilitering og rehabilitering, 

helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, institusjonsplasser, avlastningstiltak, 

omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse. Hvilken tjeneste som ytes i det enkelte 

tilfelle, er det opp til kommunen å avgjøre. Den enkelte har et rettskrav på nødvendige 

tjenester som nevnt over, men det er kommunen som velger type tjeneste. Loven gir ingen 

anvisninger på hvilke tjenester som skal ytes i det enkelte tilfelle, men det følger at helse- og 

omsorgstjenesteloven § 4-1 at de tjenester som ytes skal være forsvarlige.  

Selv om kommunen kan velge hvilke tjenester som skal tilbys i det enkelte tilfelle, skal dette 

avgjøres i nært samarbeid med pasient / bruker. Dette følger av pasient- og 
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brukerrettighetsloven § 3-1. Ringerike kommune har tro på at brukermedvirkning bidrar til 

bedre tjenester for den enkelte, og det er også klare politiske føringer fra statlig hold på at 

brukermedvirkning må få større fokus. (Meld.St.26 2014-2015 Fremtidens 

primærhelsetjeneste – nærhet og helhet). Kommunen har valgt å definere brukermedvirkning 

på samme måte som Helse- og omsorgsdepartementet gjør på sin hjemmeside:  

Brukermedvirkning innebærer at tjenesten benytter brukerens erfaringer med helsetjenesten 

for å kunne yte best mulig hjelp. Et viktig mål er at brukermedvirkning skal bidra til 

kvalitet på tjenestene og at brukeren har økt innflytelse på egen livskvalitet. 

Brukermedvirkning betyr ikke at behandleren fratas sitt faglige ansvar 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret fattet 30.1.2014 i sak 10/14 «Evaluering – Bestillerenheten» vedtak om at 

ordningen med sentral tjenestetildeling i Ringerike kommune skulle bestå, og at ordningen 

skulle administreres gjennom et «Tildelingskontor for helse og omsorgstjenester». Det ble 

videre vedtatt at vedtatte tildelingskriterier/veileder for tildelingspraksis skulle evalueres 

annet hver år, og politisk behandles. 

Rådmannen har gjennomført en helhetlig gjennomgang av tildelingspraksisen, og denne 

revisjonen har ført til følgende forslag til endringer: 

- «Omsorgstrappa» er endret. Det opereres nå kun med en omsorgstrapp som gjelder 

for alle områder (tidligere var det tre ulike, en for vanlige omsorgstjenester, en for 

psykiatri og en for demens). Endringen gir et bedre bilde av alle typer tjenester i et 

forenklet format.  

- Tjenestene miljøarbeid og bolig for personer med psykiske lidelser har kommet 

inn. Dette er viktige satsningsområder.  

- Korttidsplasser. Det er foreslått at den som har fått innvilget korttidsplass vil kunne 

miste denne etter 24 timer. Tidligere var det her 48 timer. Begrunnelsen for dette er at 

vi da får større utnyttelsesgrad på korttidsplassene våre. Det typiske eksempelet her er 

hvor en pasient er innlagt på Austjord, og så må innlegges på sykehuset. Etter 24 

timer vil vedkommende ha miste plassen på Austjord, og denne kan innvilges til en 

annen pasient. Når den opprinnelige pasienten blir meldt utskrivningsklar fra 

sykehuset, må det på nytt vurderes om denne er i behov av en korttidsplass. 

- Langtidsplasser. Kommunen har lenge operert med en ventelistegaranti på 2 

måneder. Denne garantien er nå skriftliggjort i den nye veilederen.  

- Avlastning. Her er det lagt inn en ny føring om at avlastning for barn også kan gis på 

timesbasis. Vi har per i dag kun avlastning på dag eller døgnbasis. Vi ser at det i 

enkelte saker er behov for at pårørende kan få fri noen timer på ettermiddag eller noen 

timer på helg, og at avlastning da kan utføres av private avlastere. Denne muligheten 

mangler i dag. Dersom dette innvilges, vil det kunne få en økonomisk konsekvens ved 

at det vil tildeles en tjeneste som tidligere ikke fantes. Imidlertid anser vi at 

sannsynligheten for dette er lav, da det heller vil medføre behov for mindre dag- og 

døgnavlastning. Uansett må det komme en endring i betalingsreglementet, hvor det 

må innføres en timesats på timesavlastning.  Rådmannen foreslår at denne settes til 
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timesats for assistenter (dette er tilsvarende lønn for de som mottar omsorgslønn per i 

dag). 

 

Rådmannens vurdering 

Den reviderte veileder gir en god oversikt over Tildelingskontorets oppgaver og 

ansvarsportefølje, omsorgstrappa og tilgjengelige botilbud for omsorgstrengende. Likeens en 

detaljert gjennomgang av tjenestetilbudet, med lovgrunnlag, formål, kriterier for å få 

tjenesten, nødvendig dokumentasjon og merknader. Dette er essensielt for å sikre en 

individuell, rettferdig og lik vurdering av søkere. 

Pr. i dag er det to tjenester som veilederen ikke omtales, og som vil bli implementert og 

presentert ved neste gjennomgang. Dette gjelder: 

- «Oppfølging av ruskonsulent». Dette er en tjeneste som ytes av kommunen, men 

hvor tjenesten i dag selv tar ansvar for innsøking og tildeling. Det er ønskelig at denne 

tjenesten også etter hvert legges inn i veileder for tildelingspraksis, og således tildeles 

fra Tildelingskontoret. Dette for å sikre likebehandling og større grad av kontroll over 

tildelingen.  

- «Hverdagsrehabilitering». Dette er satsningsområde for Ringerike kommune. 

Tjenesten har blitt gjennomført i enkelte hjemmetjenestesoner en tid nå som prosjekt, 

og skal nå integreres i alle hjemmetjenestesoner. Det er imidlertid foreløpig ikke 

besluttet tildelingskriterier på området, og dette må utvikles over noe tid i samarbeid 

med tjenesteutøver.  

Rådmannen legger med dette fram forslag til revidert veileder for tildelingspraksis fram for 

politisk godkjenning. 

 

Vedlegg 

 Forslag til «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune – revisjon 2016» 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Botilbud m/heldøgns pleie og omsorgstilbud, - behovanalyse  

 

Arkivsaksnr.: 16/3204   Arkiv: H40  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/16 Eldrerådet 06.06.2016 

23/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.06.2016 

/ Råd for funksjonshemmede  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda 

videreføres. 

2. Videre planlegging av nytt sykehjem, herunder erstatning for Hønefoss sykehjem 

avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse foreligger 2020.  

 

Innledning / bakgrunn 

I Norge er det i dag minst tre instanser som definerer hva som er et botilbud med heldøgns 

omsorg, og som dermed er klare premissleverandører til den offentlige statistikk, som ofte vil 

være grunnlaget for kommunal planlegging og styring. Dette er Den norske stats husbank, 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) og kommunalt ansatte. Innenfor begrepet «bolig med heldøgns 

omsorg» er det en stor «underskog» av begreper, alt fra omsorgsbolig m/bemanning, annen 

bolig m/bemanning, sykehjem, boliger tilrettelagt for bemanning og boliger 

m/vaktrom/personalfasiliteter og boliger uten. Husbanken og SSB benytter forskjellige 

definisjoner. Det er dermed ikke rart at også kommunalt ansatte stusser over begrepsbruken 

og feilrapporterer, med det resultat at statistiske data ikke blir sammenlignbare eller riktige. 

Det finnes derfor i dag ikke reelle normtall som kan være rådgivende og/eller styrende for en 

kommunes behov/dekningsgrad av slike boliger. 

I Norge har det i mange år vært vanlig å framskrive befolkningsutviklingen, for deretter å 

beregne behovet for omsorgsplasser med heldøgns pleie og omsorg til ca. 25 % av 

befolkningen > 80 år. Riktigheten av dette blir i dag mer betegnet som en myte og teknikken 

blir betraktet som et «særnorsk fenomen» som aldri har vært vitenskapelig bevist. Men 

metoden har ført til at Norge har høyere dekning enn andre nordiske land. Det samlede 

tilbudet i Norge er rundt 50 % høyere enn det som er vanlig i de andre nordiske landene.  

 

Hva er bolig med tilbud om heldøgns omsorg? 

Det er i dag stort sett de samme årsaksforhold som kvalifiserer til sykehjem eller annen type 

boform med heldøgns omsorg. Dette er forskjellige typer kognitiv svikt, kreft, raskt 

funksjonsfall med økt behov for bistand, utagerende demens, aleneboende demente, somatisk 

svært syke og omsorgsbehov som overstiger det som er mulig å gi hjemme mv. Det er 
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vedkommendes eget ønske, og graden av hjelpebehov som styrer hvorvidt vedkommende får 

tilbud om en omsorgsbolig m/bemanning eller plass på institusjon. 

I planleggingen av kommunale sykehjem og boliger er det viktig at et tilstrekkelig antall 

boenheter er egnet for å gi brukerne oppfølging av helsepersonell hele døgnet. Samtidig er 

det viktig å legge til rette for fleksibel bruk. Det bør være mulig å gi beboerne bistand i deler 

av døgnet i perioder hvor de har mindre behov for bistand. I tillegg er det viktig at en stor del 

av tilbudene er spesielt tilrettelagt for demente, en gruppe som nå øker raskt.  

Med andre ord; et botilbud med heldøgns omsorg er et botilbud som er egnet til å gi 

beboeren umiddelbar oppfølging av helsepersonell hele døgnet. Det spiller ingen rolle om 

tilbudene betegnes som sykehjem eller omsorgsbolig. Begge tilbudene er på et høyt nivå i 

«omsorgstrappa». En moderne eldreomsorg trenger begge deler, men i ulik grad. Det er 

derfor godt mulig å definere normtall for antall botilbud med heldøgns omsorg, men vi må i 

plansammenheng ikke bli påtvunget normtall for det ene eller det andre alternativt. Dette 

styres i stor grad i den enkelte kommune av levealder, kulturelle forhold, geografi, 

velfungerende trinn i omsorgstrappen, hjemmetjenestenes kompetanse og kapasitet, samt en 

vellykket boligpolitikk for eldre. 

 

Hvor mange botilbud med heldøgns omsorg trenger Ringerike kommune fram mot 2030? 

Dette er hovedproblemstillingen som søkes belyst i denne saken. Problemstillingen er stor, 

kompleks og sammensatt. Dersom Ringerike kommune satser feil, vil dette kunne få store 

konsekvenser i framtiden, som vil være vanskelige å rette opp. 

Framtida viser oss at den største mangelvare innen en faglig forsvarlig og moderne 

eldreomsorg vil være kvalifisert bemanning. De fleste kommunen innser nå at det ikke vil 

være nødvendig bærekraft i å etablere store, dyre, tradisjonelle sykehjem, men å sørge for et 

tilstrekkelig variert antall botilbud med heldøgns omsorg. 

Det er mange ukjente variabler som vil kunne spille inn på en slik behovsanalyse. Her skal 

nevnes sykdomsutvikling, nye behandlingsmetoder (imunterapi o.l.), satsing på tekniske 

hjelpemidler, velferdsteknologi og andre innovative tiltak, hverdagsrehabilitering, 

boligbygging og økonomiske ressurser. 

Rådmannen har i denne saken benyttet seg av AGENDA Kaupang: «Heldags omsorg, - 

kommunenes dekningsgrad», rapport april 2016 (vedlagt) og Rune Snildal, Bærum 

kommune: «OMSORGSPLASSER I RINGERIKE, - framskrivninger og anbefalinger», 

rapport mai 2016 (vedlagt). Sistnevnte skrev også rapporten «FAKTA, FIGURER OG 

FREMTIDEN, - en gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, mai 

2011. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune står ovenfor en rivende utvikling i forhold til befolkningsmengde og 

sammensetning. Gjennom prosjekter og utredninger begynner vi å få et godt bilde av hvordan 

Ringerikssamfunnet kan komme til å se ut, og hvilke grep som er nødvendig for å realisere 

visjonene.  

Kommunestyret har i sak 15/62 «Kommuneplanens samfunnsdel» vedtatt et måltall for antall 

innbyggere i Ringerike kommune på 40 000 innbyggere i 2030. I dette tallet ligger det til 

grunn en vesentlig høyere vekst i innbyggertall enn det kommunen har hatt historisk. 
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Forutsetningene for denne veksten skyldes ikke en ordinær befolkningsframskriving, men 

tilflytting som i liten grad påvirker antall eldre i kommunen innenfor en tidshorisont på 15 år. 

Dette er også erfaringen fra andre kommuner som opplever stor vekst på grunn av 

utbygginger, som f.eks. utbyggingen av Gardemoen. Høy vekst fører derfor ikke til en 

dårligere utvikling i aldersbæreevnen enn en lavere vekst, snarere tvert imot. 

I plansammenheng er det også nødvendig å etablere et riktig bilde «på netthinnen» av 

framtidas eldre. Morgendagens eldre vil frekventerer treningssentra, har tatt sine 

synskorrigerende operasjoner, snakker flere språk, har god økonomi og reiser på 

utenlandsferier. 

Det er dette bilde vi må ha med oss i all framtidig planlegging, da vi ikke planlegger for 

dagens eldre, - men morgendagens eldre. Samtidig må vi ikke underslå at også morgendagens 

eldre også kan og vil bli syke, ikke minst på grunn av de aldersrelaterte sykdommene som vil 

øke på grunn av økt levealder.  

Morgendagens eldre er her allerede. For denne gruppen er det følgende krav til kommunen 

som dominerer (og undersøkelser viser at kravene prioriteres nettopp i denne rekkefølgen): 

Transport, sosiale møteplasser, trygghet, medbestemmelse, være en aktiv deltaker i eget liv 

og å kunne ha tillit til tjenestene HVIS behovet kommer. Det er leveranser av disse tjenestene 

kommunen vil bli målt på. 

 

Hvilke faktorer er essensielle i forhold til å estimere behov for botilbud med heldøgns 

omsorg 

Etablering av omsorgsboliger og institusjonsplasser tar tid, og kommunen er avhengig av 

gode analyser og inngangsverdier som beslutningsgrunnlag. Et av de viktigste parameter er 

fortsatt befolkningsutviklingen og demografi. 

 

Befolkningsutvikling i Ringerike kommune fram mot 2030. 

Hvor stor befolkningsøkning er realistisk å beregne i forhold til ny E16 og ny togtrasé til 

Ringerike? En sammenligning med Ullensaker kommune (utbyggingen av Gardermoen) viser 

at Ullensaker hadde omtrent samme befolkningsøkning forut for utbyggingen som Ringerike 

kommune (0,4% årlig). Selve vedtaket (1993) om utbygging utløste ingen økning i 

befolkningsmengden, men fra åpningtidspunktet etablerte kommunen seg som den kommune 

i landet med størst befolkningsvekst (3,4%).  

Det er derfor liten grunn til å tro at ny E 16 og ny togtrasé til Ringerike skal ha et potensiale 

for å utløse tilsvarende vekst som i Ullensaker kommune, siden ny vei og togtrasé i seg selv 

ikke skaper arbeidsplasser utover anleggsperioden. Dersom kommunen eller næringslivet 

ikke makter å benytte endringen i infrastruktur til å skape vekst i antall arbeidsplasser, 

boligutvikling, skole og barnehager, vil etableringen av ny vei og bane kun gi en kortsiktig 

effekt på befolkningsutviklingen. 

Kommunestyret har lagt seg på en befolkningsvekst på 2,2% fra 2019. Dette er i 

plansammenheng realistisk, men dersom kommunen ikke lykkes med å utnytte mulighetene 

som ny vei og bane gir, er det liten grunn til å tro at en bedret kommunikasjon mot Bærum og 

Oslo alene vil stimulere til et varig taktskifte i befolkningsveksten, og veksten vil igjen «flate 

ut» fra 2030. 
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«Eldrebølgen» 

Antall eldre over 80 år vil være stabilt fram til 2023, men vil statistisk stige betraktelig etter 

2023. Men denne «Eldrebølgen» vil ikke være noen bølge, ettersom veksten i antall eldre 

etter 2023 vil være en varig vekst. Figuren nedenfor illustrerer dette fram til 2040. 

 

SSB produserer ikke tall på kommunenivå for tiden etter 2040. Nasjonale tall viser imidlertid 

at antall eldre vil øke kontinuerlig frem til år 2100. Denne veksten i antall eldre vil føre til at 

aldersbæreevnen synker. Befolkningsvekst vil motvirke dette da det i liten grad er innflytting 

av eldre som representerer vekst. Fortsatt vekst vil derfor føre til en mindre negativ utvikling 

i aldersbæreevnen. Vekst innebærer imidlertid også vekst i behovet for kommunale tjenester. 

Kommunaløkonomisk er det derfor svært viktig å ha fokus på god kapasitetsutnyttelse på 

sosial infrastruktur (særlig barnehager og skoler). 

Pr. i dag har Ringerike kommune 1850 personer over 80 år. I 2030 vil dette ha vokst til 2840 

personer. I 2040 vil antallet være 3500 personer, og denne veksten vil fortsette. 

 

Arbeidskraft 

Utbygging av botilbud med heldøgns omsorg vil ikke ha noen effekt relatert til 

eldreomsorgen dersom kommunen ikke greier å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft til å gi 

nødvendig og faglig forsvarlig helsehjelp. 

Tilgang til tilstrekkelig arbeidskraft er en nasjonal utfordring. For kommunesektoren peker 

behovene i pleie- og omsorgssektoren seg ut som den absolutt største utfordringen. I 

debattheftet «Rikdommens dilemma» beskriver KS utfordringen slik:  

«Det største behovet for pleie og omsorg er blant dem over 80 år. I dag er de 216 000. Men 

med rekordgenerasjoner kommer det flere. I 2030 vil nesten 320 000 mennesker i landet være 

eldre enn 80 år, og i 2050 blir de over en halv million. Samtidig som behovene øker vil 

mange forlate arbeidsmarkedet, og det vil være færre til å ta forsørgelsesbyrden. I 1950 var 

bare åtte prosent av befolkningen over 67 år. De vil øke til 18 prosent i 2030 og til over 20 

prosent i 2050.»  

Det blir færre arbeidstakere per pensjonist, og dermed færre til å sikre samme velferdsnivå 

som i dag. Behovet for mer arbeidskraft vil gjøre seg gjeldende innenfor flere yrker og 
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sektorer. Innen helse- og omsorgssektoren vil det trolig mangle både helsefagarbeidere og 

sykepleiere i betydelig omfang, og nasjonalt og lokalt vil det være en stor utfordring å sikre 

arbeidskraft nok til å opprettholde velferdsordningene i fremtiden. Kommunen må håndtere 

en stor økning i antall mennesker som har behov for pleie- og omsorgstjenester, samtidig som 

antall personer i yrkesaktiv alder (20-66 år) blir færre. I likhet med resten av kommune-

Norge vil Ringerike kommune i årene fremover stå overfor store utfordringer med å skaffe 

nok og riktig arbeidskraft til å løse oppgavene.  

 

Demensforekomst 

Når omkring 80% av alle som bor i heldøgnsbemannet plass har demens, betyr dette at antall 

personer med demens, er en svært viktig «driver» for behovet for heldøgns plasser.  

Stortinget legger følgende prinsipper til grunn for morgendagens løsninger:   

 Små bofellesskap og avdelinger i stedet for tradisjonelle institusjonsløsninger 

 Et tydelig skille mellom boform og tjenestetilbud, der tjenestetilbud og ressursinnsats 

knyttes til den enkeltes behov 

 Et tydelig skille mellom privat areal, fellesareal, offentlig areal og tjenesteareal i alle 

bygg med helse- og omsorgsformål. 

 Boligløsninger som er tilrettelagt for bruk av ny velferdsteknologi og har alle nødvendige 

bofunksjoner (bad, toalett, kjøkkenkrok, soverom og oppholdsrom) innenfor privatarealet, 

tilrettelagt både for beboer og pårørende 

 En omsorgstjeneste med boformer og lokaler som er en integrert del av nærmiljøet i 

tettsteder og bydeler, der de offentlige arealene deles med den øvrige befolkning. 

Overført til Ringerike betyr dette at flere av omsorgsboligene med heldøgnsbemanning bør 

øremerkes demente, dvs. defineres som bofellesskap for demente. Dette må ikke 

nødvendigvis gjelde hele omsorgsboliganlegg, men definerte bofellesskap på 8-10 plasser. 

Det er bedre å øremerke avdelinger for demente, selv om de ikke er optimalt fysisk utformet, 

enn at beboere med demens bor sammen med beboere med andre hjelpebehov. Dette er for 

øvrig noe kommunen er forpliktet til, bl.a. gjennom pasient og brukerrettighetsloven som gir 

rett til tilpassede tjenester. 

En ren framskrivning av personer med demens for Ringerike kommunes vedkommende viser 

at antallet demente vil øke med 42% fra 2016 til 2030. Dette tilsvarer ca. 220 personer. I dag 

bor ca. 25% av alle som har demens på sykehjem, der mange av plassene ikke er spesielt 

tilrettelagt for denne målgruppen. 

En utredning fra Kompetansegruppen for demens i Akershus, viser at ca. 60 % av de demente 

kan bo i eget hjem (med nødvendig bistand og omsorg), mens ca. 40 % har behov for spesielt 

tilrettelagte tilbud med heldøgns omsorg. Dette innebærer at i Ringerike kommune i dag 

(2016) burde 313 demente bo i eget hjem, mens 209 demente burde ha et botilbud med 

heldøgns omsorg. De faktiske tall er henholdsvis 393 demente i eget hjem og 130 demente i 

tilrettelagt botilbud med heldøgns omsorg. Dette takket være en massiv innsats fra pårørende 

og hjemmetjenestene. 

Tilsvarende beregning for 2030 viser at vi da bør ha 446 demente i eget hjem og 297 demente 

i tilrettelagt botilbud med heldøgns omsorg, m.a.o. et behov for økning på 160-170 botilbud 

med heldøgns omsorg bare for denne gruppen. Men dette er en «Worst case»-prognose. 

Både Oslo og Bærum kommuner er i ferd med å utvikle demenslandsbykonsepter etter 

inspirasjon fra De Hogeweyk i Nederland. I De Hogeweyk bor rundt 150 personer med 
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demens i 23 bokollektiv som er organisert i en kvartalsstruktur med en inngang. Innenfor 

kvartalet beveger alle seg fritt. Her har de både en kafé, en restaurant, butikk og 

underholdningstilbud. Konseptet skal gi beboerne mulighet til å leve sitt liv (mest mulig) som 

tidligere til tross for langt fremskreden demens. Forutsetningen for å kunne etablere et 

spekter av tilbud innenfor et slikt kvartal er en kombinasjon av mange beboere og frivillig 

innsats. Bærum kommune planlegger ut fra at demenslandsbykonseptet skal gi 20 % lavere 

kostnader per plass enn en ordinær sykehjemsplass. Rådmannen ser ikke bort fra at dette kan 

være en modell Ringerike kommune bør benytte seg av framfor tradisjonelle tilrettelagte 

bofellesskap og sykehjem m/heldøgns omsorg. 

 

Utbygging av hjemmetjenester 

Standard, kvalitet og kapasitet i de ambulante hjemmebaserte tjenester påvirker i stor grad 

volumet på botilbud med heldøgns omsorg. De fleste kommuner oppgir at de satser på 

hjemmebaserte tjenester, hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og 

dagtilbud. Så også i Ringerike. Går man derimot dypere inn i materien, vil nok denne 

satsingen i mange kommuner framstå som gode intensjoner.  

 

En reell satsing på disse områdene har som intensjon at kostnadene skal reduseres. Frederica 

(som er en av inspirasjonskildene for hverdagsrehabilitering) dokumenterer en reduksjon i 

driftskostnadene innen hjemmebaserte tjenester på 14%. I Ringerike har hjemmebaserte 

tjenesters andel av samlede utgifter til pleie og omsorgstjenester gått ned. Men dette har nok 

først og fremst sammenheng med de innsparingstiltak som har blitt gjennomført, samt at 

kommunen har økt antall plasser med heldøgns omsorg (siden forrige undersøkelse i 2010). 
 

En rapport fra «Ny Analyse as» viser at en fremskrevet dekningsgrad på 24% med dagens 

organisering, kan reduseres til 14% med høy effekt av velferdsteknologi, dvs. en reduksjon 

på nær 60 %. Dette har sammenheng med hvordan teknologi kan redefinere behovet for 

heldøgnsbemannet omsorg. Brukers behov er at helsepersonell skal kunne stille på kort varsel 

dersom det skjer noe med brukerne. Forutsetningen for dette handler om kommunikasjon, 

hvordan registrer personell at det skjer noe med brukeren, og hvor lang avstand (i tid) er det 

til brukeren. Velferdsteknologi kan skyve grensen for hvor lenge brukeren (og pårørende) 

opplever det som trygt å bo hjemme. Redusert i behov for heldøgns omsorg, fører ikke til at 

behovet for tjenester blir borte. I et slikt scenario, må en stor del av de sparte utgiftene til 

heldøgns omsorg derfor kanaliseres til hjemmetjenester.   

 

Vi ser også at den samme type velferdsteknologi kan føre til at det er mulig å redusere 

bemanningen på natt i sykehjem. Teknologi fremfor tilsynsrunder fører til at nattevakten kan 

bruke tid hos de beboerne som har behov for hjelp og uønskede hendelser som i dag skjer 

mellom tilsynsrundene, kan oppdages og håndteres raskere. Selv med mindre personalressurs 

kan kvaliteten bli bedre. 

Dagsenteropphold to ganger per uke eller mer til personer med demens kan redusere 

pårørendes stress og øke deres kapasitet til å gi omsorg. Dagsenteropphold kan forebygge at 

pårørende blir utslitt. Det er svært viktig å opprettholde pårørendeomsorg i hjemmet lengst 

mulig og det kan trygt investeres mye i dette, dersom det utsetter bruk av heldøgnsbemannet 

tjeneste. 

 

Framtidige strukturendringer 
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Kommunen må nødvendigvis ikke selv etablere nødvendig bygningsmasse for botilbud med 

heldøgns omsorg og husbankens muligheter for kommersielle utbyggere til å oppnå 

investeringsstøtte eller grunnlånsfinansiering dersom man aksepterer en kommunal 

tildeling/tilvisningsrett, må promoteres. Hvilke utbyggingsmønstre vi vil se i Hønefoss i 

fortsettelsen vil også være av vesentlig betydning, også for behovet. Sentrumsnære boliger vil 

trolig være attraktive for godt voksne. Det vil være lettere å møte alderdommen i 

sentrumsnære leiligheter enn i enebolig i utkanten av kommunen. I tillegg til at boformen 

gjør det lettere å klare seg selv eller med litt tjenester lenger, vil kommunale tjenester kunne 

ytes mer effektivt når det er kort fysisk avstand mellom brukerne. Organisering av baser og 

bruk av velferdsteknologi kan bidra til å redusere behovet for tilsynsbesøk og kjøretid. 

Også kommunaløkonomi trekker i retning av å etablere mange plasser for heldøgns omsorg 

samme sted. Med dagens sykesignalanlegg, er det gjerne en nattevakt på 24 (gjennomsnitts-) 

beboere vanlig. Det betyr at det må være minimum 48 plasser for å ha grunnlag for to 

nattevakter på jobb. Det vil være lettere å tilpasse ressursene på natt, dersom det er flere enn 

to nattevakter. Samtidig ser vi også at sykesignalanlegg som er kjøpt inn til nye sykehjem, 

allerede har blitt «gammeldagse» innen sykehjemmet åpner. Det skjer en rivende utvikling 

som gir rom for å vurdere nødvendig kapasitet på natt. Det vil være lettere å justere kapasitet, 

jo større etablissementene er. Demenslandsbykonsept og nattvakts-løsninger, taler isolert for 

at kommunen bør etablere et anlegg på mer enn 100 heldøgns omsorgsplasser for demente.  

Ringerike kommune har i dag 35 nattevakter. 2 av disse er ambulerende, resten er fast 

stasjonert. Med en kostnad på omkring 1,6 mill. per nattevakt, er kommunens utgifter til 

nattevakter omkring 56 mill. Dette tilsvarer nær 13 % av kommunens samlede utgifter til 

pleie- og omsorgstjenester. 

 

Endringer i finansieringsordningene 

Det er all mulig grunn til å anta at ordninger for bruk av egenbetaling vil endres i nær 

framtid. Betalingsordninger som er nøytrale uavhengig av om du bo på institusjon eller ikke, 

endret adgang til inntektsgradert betaling og endrede frikortordninger, vil være en sannsynlig 

situasjon i 2030. Det vil antagelig også være behov for å finansiere en større del av tjenestene 

gjennom brukerbetaling. I tillegg vil økt brukerbetaling kunne virke etterspørselsregulerende 

og også stimulere et mulig privat marked. Strammere økonomi vil også være en «driver» for 

å nærme seg finske, svenske og danske erfaringer i omfanget av pleie- og omsorgstjenester.  

 

Hor mye kan pårørende være villige til å bidra med? 

Omkring 40 % av Ringerike kommunens voksne innbyggere er aleneboende. Dette er som i 

resten av landet.  

En lang tidsserie viser at andel aleneboende 67 år og eldre, steg kraftig på 60- og 70-tallet. 

Stigningen var mindre bratt på 90-tallet, mens andelen aleneboende flatet ut og har de siste 

årene vist en viss nedgang. Det finnes forskning som viser at forventet andel enslige eldre 

over 80 år vil synke. Dødelighet, reduserte kjønnsforskjeller i levealder, samlivsbrudd og nye 

samliv er forklaringsfaktorer for en slik utvikling. 

Dette er viktig for kommunens pleie og omsorgstjenester. Studier viser at alvorlig kognitiv 

svikt, atferdsproblemer og depresjon øker sjansen for innleggelse på sykehjem, spesielt 

dersom den eldre er aleneboende.  
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Omkring halvparten av mottakerne av hjemmetjenester er aleneboende.  Andelen som var 

aleneboende ved flytting til sykehjem kjenner vi ikke, men denne er langt over 50 %.  

Et forsiktig anslag basert på Levekårsundersøkelsen 2008 viser at det ble utført om lag       96 

000 årsverk i ulønnet omsorgsarbeid til syke, eldre og funksjonshemmede i og utenfor 

husholdningen, mens det ble utført om lag 120 000 årsverk i kommunal pleie- og 

omsorgstjeneste. Pårørendeomsorg er m.a.o. nesten like omfattende som den kommunale 

omsorgen. Ektefelle/samboer utfører en stor del av denne omsorgen.  

Det er dokumentert at rådgivning og støtte til pårørende er et effektivt tiltak for å redusere 

behovet for kommunale tjenester. Et kontrollert forsøk der par fikk 6 ganger rådgivning og 

deltagelse i støttegrupper, kunne dokumentere utsatt innleggelse i sykehjem gjennomsnittlig 

329 dager og redusert antall pårørende med depresjon. Tiltak for å redusere andelen 

aleneboende er altså bra, både for folkehelsen og for kommunaløkonomien. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har i denne saken forsøkt å skaffe tilveie et plangrunnlag for å vurdere hvor 

mange botilbud/boenheter med døgnkontinuerlig pleie og omsorgstilbud Ringerike kommune 

med endrede forutsetninger vil trenge fram mot år 2030. Det er i denne sammenhengen viktig 

å presisere at rett omsorgsnivå ikke er avhengig av en spesiell type bolig. Det avgjørende er 

at kvalifisert personalet kan bistå den eldre, i den boligen pasienten til enhver tid befinner seg 

i. 

Heldøgns omsorg omfatter svært mange og ulike tilbud. «Heldøgns omsorg» har blitt en 

samlebegrep for langtidsplass, skjermede plasser for demente, spesialplasser for utagerende 

demente, korttidsplass, rehabiliteringsplass og avlastningsplass. Plassene blir tilbudt både i 

sykehjem og omsorgsbolig. Vi registrerer også at sentrale aktører som Husbanken, SSB og 

kommunene ofte anvender begrepet «heldøgns omsorg» forskjellig. Særlig får kravene til 

personalbase betydning for hvor mye som skal regnes som et heldøgns tilbud. SSB og 

Husbanken stiller ulike krav her. SSB omfatter tilbud i institusjon og boliger med personell 

hele døgnet, og statistikken bygger på sine krav til personalbase, som imidlertid ikke er de 

samme som tilsvarende krav fra Husbanken. Ledere på strategisk og operativt nivå i 

kommunene har ofte heller ingen felles forståelse av begrepet, og statistiske sammenligner 

får dermed begrenset verdi. 

 

Behovet for botilbud med heldøgns omsorg 

 

Når det framtidige behov skal forsøkes identifisert, kan vi heller ikke underslå at alle andre 

nordiske land har en langt lavere dekningsgrad av boliger med heldøgns omsorg enn den 

Norge opererer med, basert på 25% plasser i forhold til antall eldre over 80 år. 
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I dag er det ingen andre land i Norden som i sin statistikk skiller mellom institusjon og 

omsorgsbolig med heldøgns tjenester, og det ville antagelig være langt enklere om man i 

Norge også definerte begrepet som «boform med heldøgns omsorg», uansett om dette 

tilbudet ble gitt på institusjon eller forskjellige typer omsorgsboliger. Dermed ville det også 

bli mulig å definere normtall når mål skal defineres/identifiseres. 

Det er også viktig å ta med i betraktningen at Ringerike kommune i dag ligger med en lavere 

dekningsgrad enn landsgjennomsnittet, et forhold som forsterkes ved at halvparten av 

kommunens plasser benyttes av grupper under 80 år. 

Agenda konkluderer med at antall heldøgns plasser i Norge trolig blir redusert de neste ti 

årene og det er mange argumenter som taler for at dekningen av tradisjonelle 

sykehjemsplasser for eldre over 80 år fortsatt blir redusert i årene som kommer. Vi vil 

tilnærme oss et nivå som er mer vanlig i de andre nordiske landene. Levealderen vil øke, 

tjenestene i hjemmet bygges ut, det blir lagt vekt på mestring og at eldre skal ta ansvar for 

egen bolig. Derfor er det sannsynlig at antall plasser blir redusert i årene som kommer. 

Agenda anbefaler derfor at planleggingen på nasjonalt nivå bør derfor primært rettes mot en 

reduksjon av institusjonsplasser, og ikke en økning. 

Dersom dagens dekningsgrader benyttes på foreliggende befolkningsframskriving, vil 

behovet for botilbud med heldøgns omsorg i Ringerike kommune innenfor de forskjellige 

aldersgrupper utvikle seg slik: 
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Framskrivingen bygger på dagens aldersfordeling på beboere på langtidsplass institusjon og 

heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre (korttidstilbud er ikke med her). Framskrivningen 

viser en svak vekst i behov frem til 2021. Veksten frem til 2021 utgjør 14 plasser og skyldes 

primært vekst i antall innbyggere mellom 67 og 80 år.   

I perioden 2021-2026 vil veksttakten øke fra knapt 2 plasser per år til 5 plasser per år. Etter 

2026 vil veksten i framskrevet behov øke ytterligere og variere mellom 9 og 13 plasser per år 

frem til 2040 (et gjennomsnitt på 11 plasser per år).  

Dette gjelder langtidsplasser i botilbud med heldøgns omsorg. Rådmannen legger til grunn at 

for hver 3. langtidsplass vil det være behov for 1. korttidsplass. Dette er en sannsynlig 

utvikling, da mange plasser med kort liggetid er en kritisk suksessfaktor for å opprettholde en 

bærekraftig pleie og omsorgstjeneste. Legger vi alle disse faktorer til grunn, vil behovet for 

botilbud med heldøgns omsorg (både korttids og langtids) fram mot 2030 være slik: 

 

Dette tilsier at Ringerike kommune må etablere 100 nye botilbud med heldøgns omsorg i 

perioden fram til 2030. Da er det ikke korrigert for mulig effekt av hverdagsrehabilitering, 

innføring av velferdsteknologi, mobilisering av frivillige og pårørende, styrking av 

korttidstilbud og etablering av kommunal akutt døgnenhet (KAD).  

Det har lenge vært drøftet bygging av et nytt sykehjem i Ringerike, fortrinnsvis i Hønefoss. 

En del av langtids- og korttidsplassene bør antagelig planlegges som institusjonsbaserte 

plasser. Ut ifra de signaler og rapporter som nå foreligger, vil den største gevinsten ved 

bygging av nytt sykehjem være at kommunen får sanert gamle, uhensiktsmessige og 

kostnadsinneffektive plasser ved dagens Hønefoss sykehjem. Men med den usikkerhet og de 

signaler som gis sentralt, er det høyst usikkert hvilke volum et nytt sykehjem må planlegges 

for. Kanskje vil behovet reduseres? Kanskje bør Ringerike kommune vurdere etablering av 

en «demenslandsby»? 

Rådmannen anbefaler derfor at en endelig avgjørelse vedr bygging av et nytt sykehjem 

avventes til en ny behovsrevisjon gjennomføres i 2020, og at de planlagte byggeprosjekter på 

HOV og i Heradsbygda (tidligere Norderhovhjemmet) videreføres, med målsetting om en 

optimal utnyttelse av eiendommen i Heradsbygda. De gjennomførte mulighetsanalyser tilsier 

at disse prosjektene vil gi kommunen ca. 50-60 boenheter med heldøgns omsorg i 

Heradsbygda og 20-25 boenheter på Hov innenfor en akseptabel tidsramme. 
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Vedlegg 

 AGENDA Kaupang: «Heldags omsorg, - kommunenes dekningsgrad». Rapport April 

2016. 

 Rune Snildal, Bærum kommune: «OMSORGSPLASSER I RINGERIKE, - 

framskrivninger og anbefalinger». Rapport Mai 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.05.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Forebyggende hjemmebesøk til eldre, - Ringerike kommune  

 

Arkivsaksnr.: 16/3288   Arkiv: F20  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/16 Eldrerådet 06.06.2016 

24/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Redegjørelsen om forebyggende hjemmebesøk og anbefalingene fra vedlagte 

prosjektoppgave, tas til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 

Fra tid til annen utarbeides prosjektoppgaver, hovedoppgaver og masteroppgaver fra ansatte i 

Ringerike kommune som tar videreutdanning og spesialisering. Dette er nyttig kunnskap og 

kompetanse som kommunen på denne måten sikrer seg, og som er egnet for deling. 

Når slike oppgaver er rettet inn mot tiltak i handlingsplan og/eller konkret retter seg mot 

aktuelle situasjoner i kommunen, ønsker rådmannen å legge disse fram for hovedutvalget. 

Ofte inneholder oppgavene også faglig basiskompetanse og informasjon som er adekvate for 

hovedutvalget i flere sammenhenger. 

 

Beskrivelse av saken 

I «Handlingsprogram 2016-2019) står følgende: 

«Rådmannen i Ringerike kommune anbefaler å tilby forebyggende hjemmebesøk til eldre som 

fyller 78 år. Formålet er å skape en aktiv brukerrolle og skape større grad av trygghet for 

friske eldre. Friske eldre er de som ikke mottar tjenester fra før»  

I følge Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester som trådte i kraft i 2012, tydeliggjøres 

kommunens ansvar for forebyggende og helsefremmede arbeid ovenfor alle grupper i 

befolkningen. Utfordringen er at i praksis vil det ofte være vanskelig å prioritere forebygging 

framfor behandling selv om dette på sikt vil gi mer helse igjen for ressursene. Grunnen til 

dette er at det ikke ligger noen umiddelbare økonomiske insitamenter i forebyggende arbeid, 

og gevinstene (selv om de er godt dokumentert) kan kun hentes ut på sikt. 

Derfor er det nødvendig med godt fundamenterte planer og solid forankring i politisk og 

administrativ ledelse dersom man skal lykkes med slik strategi. 

Problemstillingen er belyst i vedlagte oppgavebesvarelse. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er gjort en del kvalitative studier om helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk 

både nasjonalt og internasjonalt. Ettersom tilbudet blir organisert og gjennomført forskjellig 
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fra kommune til kommune, har det hittil vært vanskelig å anbefale en modell. Det mangler 

fortsatt kunnskap om anbefalt alder, modeller og organisering av tjenesten. 

Ut ifra det erfaringsgrunnlag som er dokumentert, hersker det liten tvil om at friske eldre som 

har mottatt hjemmebesøk opplever økt grad av trygghet, mottar nyttig informasjon fra 

kommunen og får styrket troen på egne evner og ressurser til å ta vare på egen helse. 

Resultatene peker på at hjemmebesøk ikke kan stå alene, men må knyttes til aktuelle 

aktivitetstilbud, både kommunale og frivillige og også til den øvrige helsetjeneste i 

kommunen. Videre pekes det på at en slik samtale kan rekruttere eldre til frivillighet.  

Erfaringene fra utøverne av hjemmebesøk viser at de må inneha spesialkompetanse om eldres 

helse, ha god kunnskap om samtaleteknikk, sikre tverrfaglighet i utøvergruppa og benytte 

dokumentasjonssystem som gjør oppfølging mulig.  

Hvordan tjenesten er organisert er en viktig forutsetning for å lykkes. Likeens balansegangen 

mellom gruppeaktivitet og individuelle samtaler. Når (hvilket tidspunkt og alder) slike 

besøk/gruppesamtaler gjennomføres må også videre utredes og eventuelt utprøves. 

 

Vedlegg 

 «Helsefremmende og forebyggende tilbud – hva er best for eldre i Ringerike?», - 

prosjektoppgave v/Fakultet for helsevitenskap v/Vigdis Jægersborg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.05.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2872-1   Arkiv: 223 G70  

 

Fontenehuset - årsrapport 2015  

 
Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Årsrapport 2015 fra Fontenehuset tas til oientering. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger mottatt Årsrapport 2015 fra Fontenehuset. 

 

Rådmannens vurdering 

Årsrapporten fra Fontenehuset gir en grei oversikt over aktivitetsnivå og engasjement for 

2015.  

Tidligere vedtak i forhold til økonomisk tilskudd fra Ringerike kommune betinger at 

årsrapporten inneholder eller er vedlagt regnskap 2015. Dette foreligger ikke, og rådmannen 

vil sørge for at dette foreligger før eventuelt tilskudd effektueres. 

Rådmannen anbefaler derfor at årsrapporten tas til orientering. 

 

Vedlegg 

 Rapport fra Fontenehuset 2015 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 



 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Å rsrapport      

2015 

2. juni  

Offisiell åpning 

av arbeid og 

studiesenteret 

Samarbeidsavtale med       

Jevnaker kommune fra             

1. juli 2015 

”Jeg har en fin jobb der jeg er 

ansvarlig for å representere 

Fontenehusets ansikt utad på 

en god måte.” 

Nils Ivar jobber i resepsjonen 



 

 2 

Innhold 
 

Vår visjon                side 3 

Presentasjon av medarbeidere       side 3 

Presentasjon av styret           side 3 

Daglig leder har ordet           side 4 

Arbeidsdagen på huset          side 5-7 

Studier                 side 8-9 

Arbeid                 side 10-12 

Akkreditering              side 13 

Verdensdagen for Psykisk Helse       side 13 

Ressursseminar             side 14 

Internasjonalt og nasjonalt samarbeid    side 14 

Samarbeidspartnere og sponsorer      side 15    

Fritidsprogram              side 16 

  

Årsrapporten er utarbeidet av medlemmer og medarbeidere ved Fontenehuset Hønefoss. 

Besøksadresse: 

Fontenehuset Hønefoss 

St. Olavs gate 5 

3510 Hønefoss 

Tlf: 32126610 

Postadresse: 

Fontenehuset Hønefoss 

Postboks 245 sentrum 

3502 Hønefoss 

E - post:  

post@fontenehuset.com 

E - post Daglig leder:  

annlaug@fontenehuset.com 

Nettside: 

www.fontenehuset.com 

Org. Nr.: 986 173 560 

Bankkonto: 2280 30 92552 

   

Besøksadresse: 

Arbeid- og studie-  

senteret 

St. Olavs gate 1 

3510 Hønefoss  
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Medarbeidere i 2015 

Vår visjon 
 

Å styrke mulighetene for mennesker med psykiske lidelser til å  
oppnå en likeverdig tilværelse i samfunnet. Mulighetene skal styrkes 
ved å øke medlemmenes selvrespekt, ansvarlighet og sosiale  
ferdigheter. 

Styret i Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss for 2015 

 

 

Annlaug Nielsen 

Daglig leder  

Hege Hammer  

Nestleder   

Lisbet Palerud  

Vikar 

Martine Høy Berg  

Vikar 

Dag Atle Magnussen 

Vikar 

Heidi Johansen 

Medarbeider  

Bodil Heggelund 

Medarbeider  

Henriette Hovde 

Medarbeider   

Olav Risan      

Medarbeider  

Vikarer i 2015 

Haakon Tronrud 

Styreleder  

Inger Lise Øen  

Styremedlem 
Sten E .Magnus 

Nestleder  

Karin Kallsmyr 

Styremedlem 

Knut Stubben  

Styremedlem  

Eli D Andersen  

Styremedlem 

Aina Oset          

Styremedlem 

Sveinung Berg 

Styremedlem 

Unni Madsen      

Tilrettelegger Arbeid 

med Bistand 
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Daglig leder har ordet 
 

Opptur 

Når jeg tenker tilbake på hva som har skjedd på Fontenehuset Hønefoss i 2015 

er  det et ord som står som en naturlig overskrift for meg. Det er ordet Opp-

tur. Som kanskje ikke alle vet er det tittelen på sangen som Drolsum Stasjon 

har dedikert til Fontenehuset Hønefoss i 2015. 

For meg er det også et godt ord for alt det positive jeg forbinder med      

klubbhuset vårt dette året:   

 Vi har utvidet våre fysiske lokaler  med et  arbeid- og studiesenter. Her 

har vi allerede  kommet godt i gang med mange  arrangementer som 

frokostmøter, arbeidsmiddager og tilpassede lesesalplasser  for våre 

studenter. 

 Vi har deltatt i Innovasjonsløft Ringerike med et prosjekt rettet mot 

Høgskolen i  Sørøst Norge. 

 Vi hadde den mest omfattende markering av verdensdagen for psykisk helse vi har hatt noen gang med 

kunstutstilling, pølselunsj, stand på Høgskolen, kinoforestilling, konsert, grønn farge på oppgangssaga, og 

mye presseomtale. I tillegg innførte vi et nytt begrep: Ringeriksmannen, hvor kjente ringeriksmenn kastet 

maska og fremsto med ulike budskap i forhold til psykisk helse. Blant dem  var også vår styreleder Haakon 

Tronrud. 

 

Alle disse aktivitetene har skapt større muligheter for medlemmene våre og flere har deltatt i driften av fontenehu-

set. Medlemstallet har økt. Samholdet også. Som på alle arbeidsplasser har vi arbeidsperioder som er travlere enn 

andre. Det er mye som foregår og prioriteringer må gjøres. Men når vi jobber  sammen opplever vi ofte også en 

felles glede over det vi får til. Det er deilig å kjenne på. Da kan vi også dele rosen vi får tilbake.  Det er flott å se 

hvordan enkeltindivider  vokser i fontenehusets gode atmosfære fordi vi prøver å praktisere at alle skal bli sett og 

føle seg verdifulle og gjennom dette få tilbake troen på egne ressurser. Også dette året har mange kommet seg ut i 

jobb, fullført  eller startet på studier eller bestemt seg for at fontenehuset  er et bra sted å være. Det kaller jeg opp-

tur. 

Det har vært flere oppturer:  

 Vi hadde et fint ressursseminar med styret i november. Vi er heldig som har et slikt engasjert  styre. 

 Vi har fått med Jevnaker kommune på laget og vi har fått en ny avtale om en overgangsarbeidsplass med  

Positiv Oppvekst. 

 Vi har fått ny nestleder Hege, Hammer  som tidligere var tilrettelegger  i tiltaket Arbeid med bistand . 

 Vi klarte vår 3. akkreditering og  er godkjent i  3 nye år som et kvalitetstilbud  innenfor psykisk helse. 

 Fontenehus Norge sitt arbeid mot regjering og departementene har også i år gitt et synbart resultat: 7,5 mil-

lioner i økning på statsbudsjettet  Det betyr hele 30,5 millioner i 2016. Det betyr at i tillegg til nye fontenehus 

i Asker og Rygge kan ytterligere 2 nye fontenehus  startes opp . 

 Nytt i 2015 var at vi hadde fest på nyttårsaften med 3 retters middag. 

”Fontenehuset  er Hønefoss viktigste hus”, sto det i annonsen for arrangementet på Kooperativen  11. november.  

Anledningen var et foredrag og debatt om ledelse hvor Per Bleiklia var foredragsholder. Det var en flott attest å få! 

Takk til alle; både medlemmer, medarbeidere og styremedlemmer for innsatsen i 2015 og ikke minst til alle i vårt 

lokalsamfunn som støtter oss i hverdagen!     

Annlaug 
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Arbeidsdagen på huset 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Fontenehuset Hønefoss er organisert i 2 enheter: 

Administrasjonsenheten:                                                                                                                                                                                               

Oppgaver: Regnskap, skrive brev og gratulasjonskort, lage klubbavis, årsrapport, føre statistikk, betjene resepsjo-

nen, overgangsarbeid. 

Serviceenheten: 

Kjøkken, kafé, vaktmestertjeneste, renhold, HMS. 

Oppgaver: Lage lunsj, betjene cafe, ytre og indre vedlikehold av huset, uteområdet, HMS-oppgaver, renhold, reno-

vasjon. 

Økt arbeidsinnsats: 

Våre medlemmer har i løpet 

av 2015 arbeidet 17 240,5  

timer på fontenehuset, dette 

tilsvarer ca. 10 årsverk og er 

en god økning fra sist år.  

 

Medlemshistorie: Nils Ivar Engelstad  

I september 2015 fikk jeg vite om Fontenehuset Hønefoss gjennom Aslak, som er en støtteordning i 

kommunen. Der jobbet jeg litt med å kjøre internpost i Jevnaker kommune gjennom Joneberggården. 

Ble nysgjerrig da jeg hørte om Fontenehuset, og fikk et veldig godt inntrykk av Fontenehus modellen da 

jeg var på omvisning.  

Er på huset  av og til og har deltatt på arbeidsmøter og tar del  i arbeidsoppgaver som å sitte i resep-

sjon. Dette synes jeg er en fin jobb, der jeg er ansvarlig for å representere Fontenehusets ansikt utad 

på en god måte. I resepsjonen  har jeg arbeidsoppgaver som å betjene telefonen, håndtere post og 

ordne takke- og bursdagskort.  

Det er trivelig og positivt miljø på Fontenehuset. Og jeg synes det er veldig fint å komme meg ut og 

være sosial, ”da får jeg kjørt en tur og meg og bilen får luftet oss litt”. Setter stor pris på den gode     

maten som blir servert og jeg prøver å få med meg den gode lunsjen når det er mulig. Jeg synes det er 

koselig med ukeslutt hver fredag, som er en hyggestund, med kaker og kaffe. 

Spesielt i vinterhalvåret er det godt  det er mulighet for å komme seg ut synes jeg, som gjør at jeg kan 

treffe mennesker og da få en bedre og positiv hverdag. 
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Arbeidsdagen på huset 
 

Mandag 
Prosjektgruppemøte i Arbeid- og studie-
senteret  14:30– 15:30  

Tirsdag 
Enhetsmøte Service 09:30 - 10:30 
Retningslinjesamling 15.00- 15:30 

Onsdag 

Enhetsmøte Administrasjon 11.00-12.00 
Jobbklubb hver 14. dag 14:30 - 15:30 
Klubbhusmøte én gang i måneden 14:00 - 
15:30 

Torsdag Koordineringsmøte 14:30 - 15:30 

Fredag 
Fritid– og trivselsgruppe hver 14. dag 
14.00-14.45 
Ukeslutt 15:00 - 15:45 

Dagsplan: Faste møter: 

 

Åpningstider 2015: Alle hverdager 08.00-16.00. Onsdag: klubbkveld 16.00-20.00. og helgetilbud en gang i 

måneden I 2015 har vi også hatt åpent julaften, nyttårsaften, påskeaften, 17. mai og St.Hans aften. Arbeid

– og studiesenteret følger våre åpningstider, men studenter som trenger å benytte lokalene utenom åp-

ningstid har hatt mulighet til å låne nøkkel og disponere leseplasser mm etter eget behov. 

Noen fakta om våre medlemmer: 

Vi har i løpet av 2015 hatt en økning i antall medlemmer på 23, dette tyder på god aktivitet og vekst. 

Vi har  ved utgangen av 2015 189 medlemmer. Av våre 189 medlemmer er,  85 menn og 104 kvinner  

8:00-8:15  Klubbhuset åpner 

8:15-8:45  Kafeen åpner og tilbyr frokost 

8:45-9:00  Felles morgensamling 

9:00-9:15  Arbeidsmøte på enhetene 

9:15-12:00  Utføre arbeidsoppgaver 

12:00-13:00  Lunsj 

13:00-13:15  Arbeidsmøte på enhetene 

13:15-16:00  Utføre arbeidsoppgaver 
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Arbeidsdagen på huset 
 

 

Støtte fra fontenehusfellesskapet 

For å kunne utvikle seg er det viktig at de grunnleggende behov er dekket. Slik som forutsigbar          

økonomi, trygg bosituasjon og sosialt nettverk.   

Mange av våre medlemmer har lite eller ikke noe nettverk, som kan stille opp når det er behov for 

støtte til for eksempel praktiske oppgaver som hjelp i hjemmet, følge til NAV og hjelp til flytting etc. 

Derfor tilbyr medlemmer og medarbeidere på fontenehuset, støtte til medlemmene på disse område-

ne.   

Bistand 

Statistikken over viser støtte til medlemmer  i timer i 2015. 
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Studier  

Retningslinje 25: 

Klubbhuset støtter medlemmene i å nå deres yrkesmessige og utdanningsmessige mål ved å hjelpe dem til å ut-
nytte ulike utdanningstilbud for voksne. Der hvor klubbhuset tilbyr intern opplæring, vil medlemmers evne til å 
undervise og veilede bli benyttet i stor grad 

 

Utdanning 

Utdanning er viktig i dagens samfunn, dette gjelder også våre medlemmer. Flere har falt ut av sine 

utdanningsløp og må ta opp igjen fag for å fullføre sine utdanningsløp. 

Fontenehuset tilbyr derfor sine medlemmer støtte til medlemmene slik at de kan fullføre sin utdan-

ning. 

Innovasjonsløft Ringerike  

Vi har i perioden mars til september 2015 deltatt i det spennende omstil-

lingsprosjektet for næringslivet i Ringeriksregionen. Prosjektets mål er å 

lose inntil 50 virksomheter gjennom et kompetansehevende program in-

nen utgangen av 2019, og bidra til økt sysselsetting i regionen. Vi har lært 

masse om utvikling av ideer og hvordan man skal strukturere arbeidet for 

å sette ideene ut i live.  

Vi har deltatt med vårt prosjekt; Hjelp til selvhjelp, med studenten i sen-

trum, i samarbeid med Høgskolen i Sørøst Norge (HSN), Campus Ringerike. 

Bakgrunnen for vårt prosjekt er at undersøkelser viser at 40% av studente-

ne ikke fullfører studiene eller bruker lengre tid enn normert. Av disse er 

20 % relatert til psykiske helse-plager. Det vil vi gjøre noe med!  

Vi spisset vårt prosjekt mot studenter og samarbeidet med HSN for å avgrense det. Vi har i løpet av pe-

rioden opprettet kontakt med sosialrådgiver Toril Felberg ved HSN og representanter ved Studentparla-

mentet på HSN. Dette blir viktige samarbeidspartnere i jobben med å knytte kontakt med studenter, 

som kan ha nytte av å bruke tilbudet ved Fontenehuset. Hver mandag gjennomførte vi i 2015 prosjekt-

gruppemøter hvor vi oppdaterer hverandre og la planer for videre arbeid.  
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Studier 
 

 

Studenter i 2015: 

 5 medlemmer på høgskole/

universitet.   

 8 medlemmer på videregående 

skole.  

 1 medlem fullførte grunnskole.                                                                                                                                                                                                                       

 

Foto og tekstutdrag  av Mari Orø 

Fra RingerikesBlad 20/10-15 

Støtte til studier 

Lars Olav Berg Borlaug, Charlotte Baksvær og Maria Mariel Stjern har fått hjelp, støtte og motiva-

sjon til å ta opp fag ved OPUS, videregående opplæring for voksne.   

– Jeg hadde ikke begynt på skolen i høst hvis det ikke var for Fontenehuset. Takket være Fontene-

huset har jeg fått selvtillit, motivasjon og et mål, smiler Stjern, og legger til at hun har bestemt seg 

for å studere kriminologi i Oslo når hun har fått studiekompetanse. 

Også Baksvær har fått et mål. Firebarnsmoren forteller at hun tidligere lot sine psykiske problemer 

stoppe henne fra å bli sosionom. 

– Men jeg har forstått at jeg kan bruke min egen erfaring i jobben, sier hun, og ser ikke lengre på 

erfaringen som en begrensning. 

Også Lars Olav Berg Borlaug har planer om å studere videre når han har fått studiekompetanse. 

Noe som forteller at han har kommet langt siden han fant veien til Fontenehuset. 

– Det tok et halvt år før jeg klarte å innrømme at jeg trengte hjelp. Jeg hadde perioder uten moti-

vasjon for skolen, og manglet selvtillit. Det førte til at jeg måtte slutte med ett av tre fag. Å være 

her hjelper veldig på motivasjonen, jeg kan snakke med medlemmer eller ansatte for å mestre   

situasjoner. Borlaug har bestemt seg for å utdanne seg innen økonomi. 

Arbeid og Studiesenteret ved Fontenehuset Hønefoss ble offisielt åpnet 2.juni 2015 
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Arbeid 
 

 

Arbeid er et av fundamentene i Fontenehusets 

virksomhet. Vi har tro på at et menneske kan    

rehabiliteres gjennom arbeidsrelaterte aktiviteter 

og komme tilbake til samfunnet, få gode sosiale 

relasjoner og oppleve en meningsfull tilværelse. 

 

"Fontenehuset har vært en stor støtte for meg på veien tilbake til arbeid. Jeg var tilbaketrukket, inaktiv og 

passiv etter endt utdannelse og manglet noe fast å gå til. Etter tips og en omvisning på huset begynte jeg 

å møte opp og delta aktivt i husets arbeidsdager og fritidsaktiviteter. Med god oppfølging og tilretteleg-

ging fra medarbeidere og medlemmer fikk jeg igjen orden på døgnrytme og daglige rutiner. Ved hjelp av 

Fontenehusets kontakter og forbindelser med næringslivet, kom jeg i kontakt med et lokalt regnskapsby-

rå. Etter ordinære intervjurunder ble jeg ansatt og jobber i dag i 80 % stilling som regnskapsfører. Dette 

er mye takket være all hjelp og støtte jeg har fått fra Fontenehuset. Tusen takk for hjelpen!" 

Tommy Elsrud 

Overgangsarbeid (OA) er Fontenehusets modell for at mennesker med en psykiatrisk sykdomshistorie kan kom-
me ut i arbeid. Modellen innebærer at et medlem på Fontenehuset jobber på en vanlig arbeidsplass og får anset-
telseskontrakt og vanlig lønn fra arbeidsgiveren. Arbeidsforholdet varer i 9 md og arbeidstiden er inntil 50% av 
ordinær arbeidsuke. Det er Fontenehuset som gjennom dialog med næringslivet skaffer overgangsarbeidsplas-
ser, og sørger for utvelgelse og opplæring. Ved sykdom garanterer Fontenehuset vikar slik at arbeidet alltid blir 
utført.  

Retningslinje 22: 

Klubbhuset tilbyr sitt eget overgangsarbeidsprogram som en medlemsrettighet.  

Dette gir medlemmene mulighet til å arbeide på arbeidsplasser i næringslivet. Som et særtrekk ved  

klubbhusmodellens overgangsarbeidsprogram, garanterer klubbhuset vikarer ved medlemmers fravær.  

I tillegg bygger programmet for overgangsarbeid på følgende grunnleggende kriterie: 

  

Ønsket om å arbeide er det viktigste kriteriet for å få overgangsarbeid.  

Overgangsarbeid 

8 medlemmer har i 2015 

kommet ut i ordinær jobb. 
Vi ser at interessen for arbeid er stigende. 
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Arbeid  

Ringeriks Kraft AS 

1 OA jobb 

Arbeidsoppgaver: 

- Kontorarbeid, scanning av faktura. 

Ståle  

(01.01.—30.04.) 

Elisabeth           

(01.05.—31.12) 

Ingvill (vikar) 

Kulturstiftelsen Fengselet 

1 OA jobb 

Arbeidsoppgaver: 

- Arbeidsoppgaver sommer: plukke søppel i Fengselsparken, 

luke ugress,  vanning av blomster.                                                                       

- Arbeidsoppgave vinter: renhold før og etter arrangementer, 

henge opp plakater i forbindelse med arrangementer. 

Aud Elise (vikar) Henning  

(01.01.— 01.05.) 

Marit  

(01.05.—31.12) 

Dag (vikar) 

Overgangsarbeid (OA) 
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Arbeid 
 

Overgangsarbeid (OA) 

 

  

 

1 OA-jobb som frokostkokk 

Arbeidsoppgaver: forberede frokost for hotellets 

gjester. 

1 OA-jobb delt på 2 personer 

Arbeidsoppgaver: Hente matvarer til barnehagen hver 

tirsdag, snømåking, gressklipping, forefallende arbeid. 

Arbeid med bistand 

Fontenehuset Hønefoss har gjennom hele 2015 vært tiltaksarrangør for Nav gjennom tiltaket Arbeid med 
bistand. Vi har hatt 8 plasser som til enhver tid har vært fylt opp. Mange av deltakerne har kommet seg 
ut i jobb og i tillegg har 1 deltaker begynt med studier gjennom Opus. Resultatene er på ca. 70 prosent og 
det er vi svært fornøyd med. Gjennom året som gikk har Hege Hammer og Unni Madsen jobbet som til-
retteleggere i tiltaket.  

Arbeidsmiddag 

Vi arrangerer arbeidsmiddager for å holde kontakt med medlemmer som er i arbeid, arbeidsgiverne vi 

har avtaler med og ikke minst for å knytte nye kontakter med nye arbeidsgivere. I 2015 har vi hatt fire 

arbeidsmiddager . 

Frokostmøte 

24. november arrangerte vi vårt første frokostmøte. Planen er at vi skal gjennomføre dette 1 gang pr md. 

Vi inviterer bedrifter i nabolaget til en uformell frokost for å bli bedre kjent og utvide nettverket.  

Både arbeidsmiddager og frokostmøter har i 2015 vært holdt i arbeid og studiesenteret. 

Comfort Hotel Ringerike 

Anita (01.02.—31.12) 

Blåbærskogen Barnehage 

Bjørn (01.01.-01.07) Harald (01.01.– 01.05) Dag (01.05.-31.12) Frode (25.08.-31.12) 
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Akkreditering 

Verdensdagen for Psykisk Helse 

Allerede i mars 2015 deltok vi på en dialogkonferanse i Drammen og vi begynte planleggingen av verdensdagen for 

psykisk helse.  I bilen hjem ble det lagt grunnlaget for en fokusperiode fra 21.sept til 10 okt. Vi fikk gjennomført 

stand på HSN (Høyskolen I Sør Øst Norge), kunstutstilling på Kulturstiftelsen Fengselet, «Pølselunsj« på byggeplas-

sen til Toyota Hønefoss, vi presenterte «Ringeriksmannen» lokale menn med stor betydning i lokalmiljøet fotogra-

fert med årets paroler, visning av filmen «Å vende tilbake» på Hønefoss videregående skole, lyssetting av oppgangs-

saga og konsert på Bysalen Amfi med 6 lokale band og konferansier. 

Dette var året vi via verdensdagen skulle gi tilbake til byen vår og det klarte vi! 

Dette hadde vi ikke klart uten støtte fra lokalsamfunnet og firmaer . 

Å være akkreditert vil si at Fontenehuset Hønefoss    
innfrir de kravene som Clubhouse International stiller, i 
tråd med de internasjonale retningslinjene. Det betyr at 
vi gir støtte og muligheter til mennesker med psykiske 
utfordringer, slik at flere kan komme seg tilbake til   
samfunnet, arbeid og studier.  
 
I prosessen mot akkreditering etablerte vi en           
akkrediteringsgruppe, bestående av medlemmer og 
medarbeidere, med hovedansvar for å lede prosessen.  
Den  viktigste oppgaven i denne prosessen var å lage en 
selvevalueringsrapport, hvor vi gjennomgikk alle        
aspekter ved huset. Både daglig drift, fritidsprogram og      
mulighetene for arbeid og studier for medlemmene. 
Det ble utarbeidet en tidsplan og ansvarsfordeling på       
emner.  
Disse emnene ble diskutert og behandlet i ulike fora på klubbhuset: Klubbhusmøter, enhetsmøter, styremøter og 
samlinger hvor vi diskuterer retningslinjene. Medlemmer og medarbeidere har sammen planlagt og gjennomført 
dette. Vi måtte også legge fram statistikk og oppnådde resultater siden forrige akkreditering.  
 
Akkrediteringsteamet, bestående av Pete Estrader fra USA og Robert McCafferty fra Irland, var på Fontenehuset 
Hønefoss 3.-6. februar. Deres program for dagene på huset besto av å være med på de daglige gjøremål sammen 
med medlemmer og medarbeidere. De hadde også møter og samtaler med medlemmer, akkrediteringsgruppa, 
daglig leder og styret, for å få et innblikk i husets virksomhet og gjennomgå rutiner og drift. Den siste dagen la de 
fram resultatet av sine vurderinger, for alle på huset.  
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Internasjonalt og nasjonalt samarbeid 

 

Clubhouse International 

Clubhouse International er Fontenehusenes internasjonale paraplyorganisasjon og holder til I New 
York. Hovedoppgaven er å kvalitetssikre driften av Fontenehusene gjennom akkreditering og gjennom-
føring av internasjonale konferanser.  

Fontenehuset Hønefoss ble akkreditert første gang i 2008 og  må gå  igjennom  kvalitetssikrings proses-
sene hvert tredje år.  

Clubhouse International er i dag rådgivende organ for FN i spørsmål om psykisk helse. 

Fontenehuset Hønefoss har to representanter i Clubhouse Internationals Fakultet for klubbhus utvik-
ling : Knut Stubben og Annlaug Nielsen. 

   I dag finnes det mer enn 340 Fontenehus fordelt på 34 land.  

Fontenehusmodellen 
Fontenehus er en internasjonal modell for rehabilitering av mennesker med psykiske helseproblemer. 
Fontenehus-modellen er over 60 år gammel, ble utviklet på Fountain House i New York – og har høstet 
anerkjennelse både i USA og verden forøvrig. 

 

Fontenehus Norge Ble etablert i juli 2007 som et svar på behovet for en koordinert kontakt med offentli-

ge myndigheter og å samordne og kvalitetssikre satsningen på Fontenehus i Norge. 

Fontenehus Norge arbeider etter følgene målsetninger: 

 Bidra til etablering av Fontenehus og Fontenehus modellens anvendelse og utbredelse. 

 Bidra til å kvalitetssikre og dokumentere Fontenehus modellens virksomhet gjennom forskning. 

 Fremme det landsdekkende samarbeidet mellom Fontenehusene. 

 Være talerør for de norske Fontenehusene mot sentrale myndigheter. 

 Utvikle samarbeid med Clubhouse International (CI), nordiske og europeiske Fontenehus nettverk 

Knut Stubben og Kirstin Stokkedal representerer Fontenehuset Hønefoss i Fontenehus Norges styre. 

 

Ressursseminar 2015 

Årets seminar ble avholdt 24 November, med fokus på arbeids- og studiesentret og temaene: 

 Hvordan kan vårt Arbeid- og studiesenter bli synligere som en ressurs? 

 Hvordan lage et tilbud som flest mulig kan bruke? 

 Hva er det viktigst å ha fokus på? 

 Hva skal til for at Arbeid- og studiesentret skal bli ditt drømmested? 

Ledet av Eli Andersen og Karin Källsmyr fra vårt styre og med Aina Oset og Knut Stubben fra Fontenehuset ble  
det gjennomført et spennende og engasjerende seminar med  motiverte deltakere. Det ble jobbet med for-
håndsdefinerte problemstillinger. Oppsummeringen gav  Fontenehuset mange flotte  innspill på hva man kan 
gjøre.  Igjen viste det seg at samspillet mellom Medlemmer, Medarbeidere og styret skaper engasjement og 
flott samspill.  
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Samarbeidspartnere og sponsorer  
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Tilskudd fra 

Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune, Staten v/Helsedirektoratet, NAV  

 

Gaver og tjenester fra det private næringsliv, organisasjoner og privatpersoner 

Ringeriks Kraft AS, Hønefoss Sanitetsforening, Økonomihuset Regnskap AS, Viker Sanitetsforening,       

Norsk Tjenestemannslag, Sparebankstiftelsen, Sparebank 1 Ringerike/Hadeland, Hole Frivillighetssentral, 

Toyota Hønefoss, Joker Dagali Handel, TBA AS, Åsa Sanitetsforening, Lions Club Hole, Veiby & Bentzen, 

John Myrvang AS, Hønefoss Yoga, Ringbillett, Ringerike Kultursenter, Odd Palerud Trykkeri AS, Tritonos Lyd, 

John Olav Rønning, Anita Lindeman, Hilde Thorsland, Gunnar Mæhlum, Laila Oset, Runar Oset,                 

Agnethe Børresen, Ellen Sofie Aasheim, Sten Magnus, Haakon Tronrud, Lisbet Palerud og Freddie Westbyn, 

Nunne Høeg, Ringerike Frivillighetssentral, Ringerike Kommune v/miljø og arealforvaltning, Nav Ringerike, 

Fontenehuset Oslo, Fontenehuset Oslo Øst, Fontenehus Norge, Ringerike Quilteforening, Gerd Oset,       

Humitibfondet, Maria Logen Hønefoss, Ingar Svensrud, Lions Club Ringerike, I. Kind, Jeanette Kristiansen, 

Podium AS, Tove Pladsen, HSN, Avis Bilutleie Hønefoss, Vikerfjell Hytteservice, Kristin Horni, Hønefoss Lyd, 

Helges Hageland, Plantasjen Hønefoss, Staples, Leiv Vidar, Tommy Elsrud, Terje Nordengen,                      

Hval Sanitetsforening, Trond Olav Vassdal, Ullerål Sokn, Aina Oset, Henriette C. Hovde, Willy Halvorsen,  

Karen Selnes Nordengen, Ringerike Brann– og låseservice, Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgings-

tjeneste i Ringerike/Hole, Malin Kristin Sørensen, Elmer Berg, Roar Morten Lindberget, Statnett Transport 

AS, Mariel Stjern, Jørn Karstein Nilsen, Elko Åmot, Kulturstiftelsen Fengselet, Kim Andrè Vik, Rune Larsen, 

Annlaug Nielsen,  Thea G. Brenden, Lisa Hammeken, Bente Tronrud, Martin Ravndal, Sofie Lykke Lauritzen, 

Marinius Slette, Pizzabakeren Hønefoss, Villa’n, Helen Slette, Anita Ulvseth, Ringerike Utvikling,                

Kirsten Gjøines, Hønefoss Sportsklubb, Drolsum Stasjon, Yngve og Gry Johannessen, Ringvold Frukthage, 

Smurfit Kappa Norpapp AS, Flette AS, General Hotell, Rune Slette, Fokus Rådgivning, Office Center AS,     

Dokumentpartner AS, Lillian Pettersen, Kooperativen AS, Dua AS, Haug menighet, Lars Loeshagen,          

Tronrudgruppen, Rema 1000 Eikli, Rema 1000 Osloveien, Brystkreftforeningen Ringerike & Omegn,          

Hønefoss VGS, Mental Helse. 

Fontenehuset Hønefoss vil takke alle sine små og store sponsorer og støtte-

spillere. Vi håper på videre oppslutning i lokalsamfunnet slik at vi kan fort-

sette å vokse og utvikle oss.   
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Klubbkvelder 

Medlemmene tar ansvar for klubbkveldene. Det er ofte ulike aktiviteter som matlaging, maling, quiz, decoupage, 
spill, strikking o.l. på disse kveldene. I 2015 var det klubbkveld hver onsdag kl. 16.00 til 20.00. 

 

Helgearrangement, helligdager og turer 

 

I 2015 hadde vi utedag, åpent påskeaften, 17. mai, St. Hansaften, julaften og nyttårsaften. Vi deltok på Hank Wil-
liams minneløp i mai.  Fra slutten av juni reiste vi på tur en dag i uka hele sommeren. Vi reiste til Bjørneparken, Vol-
len i Asker, Villa Malla i Filtvedt, Teknisk Museum/Botanisk Hage, Honerud Gård, Tusenfryd, Jeløya i Moss.  I okto-
ber hadde vi et stort program  i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. I november hadde vi julemesse på 
huset med salg av egenproduserte ting. I desember hadde vi  julebord  og dro på tur til Sverige. Utenom dette har vi 
gjennom året hatt 6 lørdagskafeer. 

Fritidsprogram 

  

 

 

  

 

Bjørneparken Botanisk Hage 

Tusenfryd Honerud Gård 

St. Hansaften Hadeland Glassverk 
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Innledning / bakgrunn 

 

Initiativet til den lokale veilederen Vold i nære relasjoner kommer fra Politiråd i 2015, der 

det ble vedtatt å utarbeide en lokal handlingsplan/veileder.  

Bakgrunnen er at politiet ser en økning i antall saker på dette feltet.  Riksadvokaten og ulike 

statsråder varslet større fokus på vold mot barn i 2015. Politiet vil derfor intensivere arbeidet 

med familievoldssaker i tiden framover.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Målet med veilederen er å øke kunnskapen og samhandlingen mellom de ulike 

tjenesteyterne i kommunen og det øvrige hjelpeapparatet for å bli bedre på forebygging av, 

og ikke minst på samhandling ovenfor de som opplever Vold i nære relasjoner.  

Veilederen har sitt hovedfokus på vold der barn er en del av bildet, -  enten som direkte 

voldsutsatt eller som vitne til vold.  

 

Alle barn skal oppleve gode og trygge oppvekstsvilkår. De skal kunne føle seg trygge i sitt 

nærmiljø, i barnehagen og på skolen. Ringerike kommune har nulltoleranse mot vold, og 

dette innebærer at alle ansatte skal så langt det står i deres makt, gjøre sitt for å forhindre at 

barn og unge utsettes for vold. 



 

Offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at innbyggerne ivaretas og kan leve i et 

samfunn uten vold, overgrep eller frykt for dette. Mistanke om vold og overgrep mot barn 

og unge oppstår gjerne i offentlige tjenester som møter alle barn, unge og familier.  

 

Barnevernet og politiet har en spesiell rolle i forhold til slike saker. Når det oppstår mistanke 

om at et barn er utsatt for eller er vitne til vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, skal 

barnevernstjenesten kobles inn og styre den videre håndtering. Barnevernet bringer saken 

videre til politiet for eventuell etterforskning. Det er viktig med klar og tydelig saksgang i 

slike saker, - helt fra oppdagelsesfasen og til saken ligger hos politi og barnevern. 

 

Arbeidsgruppen har bestått av fagpersoner fra ulike enheter i kommunen. Den har jobbet 

frem en veileder for ansatte som i sitt arbeid møter mennesker som kan være utsatt for vold i 

nære relasjoner og et forslag til handlingsplan på feltet. 

 

Den er ment som et praktisk verktøy med beskrivelser av tjenesteområdenes eksisterende 

tilbud, roller og ansvar, med definisjoner, formelle bestemmelser og rutiner, og oversikt over 

samhandlingsarenaer. Det er viktig å synliggjøre hvilket ansvar som ilegges den enkelte 

instans og at rutiner er klare og tydelige for alle. Med bakgrunn i regjeringens 

handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og kartlegging av Ringerike kommunes 

utfordringer, er det videre utarbeidet en konkret handlingsplan mot vold i nære relasjoner for 

Ringerike kommune. Handlingsplanen skal forplikte alle kommunalområdene og politikerne 

til å satse og bidra på dette området. Det vil være naturlig å se veilederen og 

handlingsplanen i sammenheng, da noen av tiltakene i handlingsplanen vil ha bakgrunn i det 

som står beskrevet i veilederen. 

 

Uavhengig av hvor man jobber, skal det finnes rutiner på hvordan man handler, om det er 

mistanke om at noen utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner. 

 

Det overordnede målet er å få til et godt samarbeid i voldssaker og skape gode rutiner for 

hvordan vi håndterer disse sakene. Offentlig ansatte er forpliktet til å gjøre det de kan for å 

forhindre at noen utsettes for vold eller trusler om vold. Ansatte har også et ansvar for 

hverandre som kollegaer ved å sikre ivaretagelse og sikkerhet i tjenesten. 

 

-- alle som lever med vold eller trusler om vold har rett til å få hjelp 

-- informasjon og oversikt over hjelpetilbudene skal være lett tilgjengelig for alle 

-- den utsatte har rett til et helhetlig og samordnet hjelpetilbud 

-- tvangsekteskap og kjønnslemlestelse skal forbygges 

-- fokus på kunnskap og holdningsskapende arbeid 

 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan, boligsosial handlingsplan og planer innen psykisk 

helsearbeid vil være tilgrensede kommunale planer/ arbeidsområder. Eksempelvis vil en 

restriktiv ruspolitikk og et styrket tilbud til rusavhengige være viktig forebyggende arbeid 

for bekjempelse av vold og kriminalitet. Videre er tilpassede boliger en sentral faktor for at 

voldsutsatte skal kunne bryte ut av voldelige forhold og starte et nytt liv. 

 

 

Rådmannens vurdering 



Rådmannen er positiv til at både politiet og kommunale tjenester har et felles fokus på å 

forebygge og håndtere Vold i nære relasjoner. Veilederen vil være nyttige hjelpemiddel for 

ansatte i ulike deler av kommunen til dette formålet. Rådmannen tilrår at veilederen vedtas. 

 

Vedlegg 

Veileder mot vold i nære relasjoner. Ringerike kommune, 2016. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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1. Bakgrunn og mandat 

1.1 Bakgrunn 
Den som blir utsatt for vold i nære relasjoner, har behov for og rett til hjelp fra tjenesteapparatet. Ofte 
er behovene for hjelp sammensatte, og flere ulike tjenester må involveres. I dag opplever mange 
voldsutsatte å bli kasteballer mellom ulike hjelpere og tjenester. Dette er en unødvendig belastning for 
voldsutsatte og dårlig ressursutnyttelse. 

Manglende bevissthet og kunnskap om vold i nære relasjoner, liten oversikt over behandlingstilbud og 
tjenestene, og mangelfullt samarbeid, kan være et vesentlig hinder for å gi et godt tilbud til den som 
rammes av volden. 

All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at kommunens innbyggere ivaretas og kan 
leve i et samfunn uten vold, overgrep eller frykt for dette. 

” Vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den som foregår i det private rom. Det er et offentlig ansvar å 
bidra til å forebygge og hindre vold i alle grupper av befolkningen. Handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner, ”(Vendepunkt 2007). 

”Alle har rett til et liv i trygghet og sikkerhet. Den som utsettes for vold og trusler, har krav på bistand 
og beskyttelse. Tilbudet skal være av god kvalitet, individuelt tilpasset og tilgjengelig for alle som har 
behov for det. Den voldsutsatte, samt barn som opplever vold mot nærstående, skal få samfunnets 
støtte til å leve et normalt liv i frihet, men med utgangspunkt i egne ressurser og behov, ”(Vendepunkt, 
2007). 

Vold er en kriminell handling og skal behandles deretter. Vold skal ikke unnskyldes eller bortforklares 
som et kulturfenomen eller annet som kan bidra til noen form for legalisering. 

I bestillingen legges det vekt på en helhetlig tverrfaglig forståelse vedr. utarbeidelse av 
handlingsplanen, rutiner og innføringen av disse. 

• Utarbeide rutiner for kartlegging, utredning og avklaring av tiltak. Rutinene avspeiler 
hensiktsmessig samhandling og ansvarsavklaring, og skal være godt kjent og godkjent av alle 
aktuelle aktører i kommunen. 

• Implementere rutinene i alle ledd/enheter i kommunen. 

Arbeidsgruppen har bestått av følgende: 

Mona Dalen, leder barneverntjenesten, Belinda Gjærlow, leder forebyggende barn og unge, Miriam 
Rasch, leder Krisesenteret, Karianne Berg, SLT koordinator 

Hvis planen og innsatsen mot vold i nære relasjoner skal lykkes, må den politiske og administrative 
ledelse ønske at målene skal nås, og alle må være med å prioritere dette arbeidet.  

Handlingsplanen og forebygging av vold er en god investering for en tryggere fremtid, en bedre 
kommune å bo og vokse opp i, som over tid gir mindre behov for hjelpetjenester, sosialhjelp, 
barnevernstiltak og helsehjelp. 

Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling må vektlegges i framtiden for å få nødvendige og 
helhetlige tilbud til voldsutsatte. Målet er at de fleste tiltak ikke skal utløse ekstra kostnader, men 
gjennomføres innenfor eksisterende rammer. 

1.2 Veileder – Handlingsplan, hvorfor og for hvem 
Arbeidsgruppen har bestått av fagpersoner fra ulike enheter i kommunen. Den har jobbet frem en 
veileder for ansatte som i sitt arbeid møter mennesker som kan være utsatt for vold i nære relasjoner.  

Den er ment som et praktisk verktøy med beskrivelser av tjenesteområdenes eksisterende tilbud, 
roller og ansvar, med definisjoner, formelle bestemmelser og rutiner, og oversikt over 
samhandlingsarenaer. Det er viktig å synliggjøre hvilket ansvar som ilegges den enkelte instans og at 
rutiner er klare og tydelige for alle. Med bakgrunn i regjeringens handlingsplaner mot vold i nære 
relasjoner og kartlegging av Ringerike kommunes utfordringer, er det videre utarbeidet en konkret 
handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Ringerike kommune. Handlingsplanen skal forplikte alle 
kommunalområdene og politikerne til å satse og bidra på dette området. Det vil være naturlig å se 
veilederen og handlingsplanen i sammenheng, da noen av tiltakene i handlingsplanen vil ha bakgrunn 
i det som står beskrevet i veilederen. 
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Uavhengig av hvor man jobber, skal det finnes rutiner på hvordan man handler, om det er mistanke 
om at noen utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner. 

Det overordnede målet er å få til et godt samarbeid i voldssaker og skape gode rutiner for hvordan vi 
håndterer disse sakene. Som offentlig ansatt er man forpliktet til å gjøre det som står i sin makt for å 
forhindre at noen utsettes for vold eller trusler om vold. Vi har også et ansvar for hverandre som 
kollegaer ved å sikre ivaretagelse og sikkerhet i tjenesten. 

-- alle som lever med vold eller trusler om vold har rett til å få hjelp 

-- informasjon og oversikt over hjelpetilbudene skal være lett tilgjengelig for alle 

-- den utsatte har rett til et helhetlig og samordnet hjelpetilbud 

-- tvangsekteskap og kjønnslemlestelse skal forbygges 

-- fokus på kunnskap og holdningsskapende arbeid 

1.3 Avgrensninger 
Holdningsskapende og forebyggende arbeid 

En viktig og avgjørende del av voldsbekjempelse dreier seg om å drive forebyggende arbeid. Dette 
dreier seg om å endre holdninger og å legge et grunnlag for at vold eller trusler om vold ikke skal skje. 

Forebygging kan og skal drives på mange arenaer og er et stort og vanskelig felt. Det forskes på hva 
slags forebygging som gir effekt, og hva slags forebygging en ikke kan se effekt av.  

Denne veilederen tar i svært liten grad for seg forebyggende arbeid.  

I handlingsplanen derimot, vil tiltak som bidrar til holdningsendring og som virker forebyggende være 
et viktig satsningsområde.  

Bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn og voksne, menneskehandel og psykisk helsearbeid 
omtales ikke i veilederen, men innsatsen for å bekjempe vold vil også innbefatte disse formene for 
vold. Det registreres samtidig at de fleste seksuelle overgrep blir begått av en person som den 
krenkende har en relasjon til. Dette gjør det nødvendig å se på ulike tiltak og forbyggende arbeid mot 
dette i handlingsplanen. 

Et samarbeid med politiet er helt nødvendig i arbeidet mot vold i nære relasjoner, og politiets fokus og 
rolle har vært sentral i dette arbeidet. Samtidig vil det også være andre samarbeidspartnere utenfor 
Ringerike kommunes tilbud og tjenester som er aktuelle i arbeidet mot vold i nære relasjoner, som vi 
ikke går nærmere inn på i veilederen og handlingsplanen. For eksempel sykehuset, stiftelser, frivillige 
eller private organisasjoner. Dette fordi det i hovedsak er en veileder for de kommunale tjenestene, og 
fordi mange av henvisningene til spesialisttjenestene vanligvis går via fastlegen. 
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2. Hva er vold i nære relasjoner 

Vold i nære relasjoner 

I forbindelse med statlig innsats mot vold i hjemmet og i familien ble begrepet ”Vold i nære relasjoner” 
tatt i bruk. Man fant at begreper som ”Familievold” eller ”Vold i hjemmet” kunne ekskludere deler av 
målgruppen. ”Vold i nære relasjoner” er derfor blitt et standardisert begrep hvor voldsutøver og offer er 
knyttet til hverandre ved for eksempel familiebånd eller på annen måte betyr mye for hverandre i 
hverdagen. 

Hva er vold 

• Vold kan utføres både fysisk og psykisk og er i hovedsak en handling som påfører en annen 
person skade eller smerte. 

• Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen 
skader, smerter, skremmer eller krenker får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller 
slutte å gjøre noe den vil (Isdal, 2003, Alternativ til Vold). 

For å kunne vurdere om det er vold eller ikke, må dette vurderes ut fra fire ulike aspekter: 

1)Handlingens budskap, 2) Hensikt, 3) Konsekvens og 4) Handlingen i seg selv. 

Voksne og barn som opplever massiv og regelmessig redsel og utrygghet, kan utvikle store psykiske 
vansker. 

Ulike typer vold 

Fysisk vold er alle former for fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske (eks: 
slag, spark, bitt, kvelertak, holding, vri armen, ørefik). 

Psykisk vold er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader 
eller krenker dine nærmeste. Den psykiske volden har offerets psykiske tilstand, følelser og tanker 
som direkte eller indirekte mål. Barn som lever i og er vitne til fars/mors vold mot mor/far, utsettes for 
psykisk vold. Psykisk vold kan være når en utsettes for indirekte- eller direkte trussel, degraderende 
og ydmykende atferd, kontroll, utagerende sjalusi, isolering eller emosjonell vold. Indirekte trusler er 
alle andre måter å formidle en mulig fare eller voldelig konsekvens på, som ikke er en direkte trussel. 
Kroppen, stemmen, blikket. Søke å påvirke ved å virke skremmende. Ytringen er ikke påfallende 
dersom de ikke settes i en annen sammenheng. Hvis en person er blitt utsatt for vold en gang kan det 
være nok å si «du husker hva som skjedde sist?» 

Materiell vold er utagerende adferd og sinne (eks: knuse eller kaste ting, slå i vegg/dør). 

Seksuell vold. Denne metoden brukes ofte for å kontrollere og ydmyke den andre. For eksempel, 
berøring mot sin egen vilje, påtvungen seksuell aktivitet, seksuell trakassering, incest. 

Latent vold betyr å gå på nåler, være på vakt, vente på volden eller tilpasse seg atferd for å forhindre 
en fremtidig voldshandling.  

Kontrollerende atferd. Den viktigste drivkraften til den som utøver vold er å opprettholde makt og 
kontroll over sin partner/ familie. Utover de handlinger som til nå er beskrevet, benyttes også andre 
maktmidler som krenker og skaper frykt hos partneren. Dette gjør det enda vanskeligere for partneren 
å handle slik at partner og eventuelle barn i familien sikres verdige livsforhold.  

Eksempler på dette kan være: 

- Økonomisk kontroll: Nekte partneren å arbeide, prøve å få partneren oppsagt, ta kontroll over 
pengene. 

- Sette barna opp mot partner: True med å kontakte barnevernet dersom partner vil reise, beskrive 
partneren på en krenkende måte overfor barna. 

- Trusler: Utsette partner for trusler om å skade slektninger, venner eller arbeidskollegaer. True med å 
sette ut rykter om partner til de samme.  

- Dominerende atferd: Konstant kritikk, ta alle avgjørelser i familien, krenke partner i påsyn av andre. 

- Sette partner i forlegenhet: Foreta handlinger i det offentlige rom som ydmyker partneren.  
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-Isolasjon: Kontrollere hva partneren gjør, hvor partneren er, og hvem partneren er sammen med. 
Kontroll på hva partner snakker med andre om. 

Vitne til vold 

Moderne forskning levner ingen tvil om at barn som er vitne til at nære omsorgspersoner utsettes for 
vold får minst de samme skadevirkninger som barn som får volden direkte rettet mot seg selv. Det 
anses følgelig som like presserende å hindre at barn opplever vold mot andre som å skjerme barn for 
selv å bli utsatt for vold. 

Ære og æres-relatert vold − Begrepet ”ære” 

Ære er et positivt begrep som forbindes med sosial anerkjennelse, selvfølelse og selvrespekt. 
Verdiene varier i de ulike samfunn. Ære er et spørsmål om velferd, status og posisjon. Noen punkter 
om ære under: 

 

• Det er et sett av regler som spesifiserer hva som gir, og ikke gir ære. 

• Brytes reglene, mistes æren. 

• Ære kan ikke økes, bare mistes - og eventuelt gjenvinnes. 

• Familiemedlemmer har felles ære. 

• Verdienes vurderinger er viktigere enn personens egen moral. 

• Ære har en kjønnet dimensjon. 

• Ære har en maktdimensjon. 

 

Begrepet ”æres relatert vold” 

Om ”gjenopprettelse” av ære innebærer vold, benyttes ofte begrepet æres-relatert vold. Noen punkter 
om det under: 

• Vold som oppstår innenfor nære familiære relasjoner. 

• Når familiens omdømme står i fare for å svertes. 

• Ofre er ofte kvinner. 

• Initieres ofte av deler av storfamilien eller nære nettverk. 

• Utøver er familiemedlemmer både lokalt og internasjonalt. 

• Oppstår spesielt i situasjoner som er preget av sosial forandring, hvor stor familiens identitet 
er under press, eks. bosetting i et annet land. 

Ekstrem kontroll/tvangsgiftet 

I noen kulturer brukes æres-relatert vold og ekstrem kontroll til å gifte bort barn mot deres vilje.  

Tvangsekteskap er et overgrep mot menneskets rett til å velge ektefelle. Denne friheten er nedfelt i 
internasjonale konvensjoner. Historisk har tvangsekteskap i større eller mindre grad vært et vanlig 
fenomen også i Norge. Tradisjonen blir mer og mer sjelden, men forekommer fortsatt, og selv om det 
ikke finnes klare tall på forekomsten i Norge, er det viktig å forebygge at denne maktbruken finner 
sted.  

Kjønnslemlestelse/omskjæring  

Dette er en fellesbetegnelse på alle typer inngrep der ytre kvinnelige kjønnsorgan blir varig skadet, og 
der inngrepet blir gjort av andre årsaker enn medisinsk behandling. 

Kjønnslemlestelse er vold mot kvinner. På verdensbasis er mellom 100-144 millioner jenter og kvinner 
utsatt for dette voldelige inngrepet. I Afrika har 34 land lang tradisjon for kjønnslemlesting av kvinner, 
og i Asia har 6 land denne tradisjonen. I noen land er det opp til 80-90 % av kvinnene som er 
kjønnslemlestet.Tradisjonen er flere tusen år gammel, og det kreves langvarig innsats både nasjonalt 
og internasjonalt for å bekjempe denne tradisjonen. Her er det spesielt viktig med kunnskap og 
forebyggende arbeid. 
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3. Omfang av vold 

3.1 Stabilitet i anmeldt voldskriminalitet i Norge 
I 2010 ble 25 900 voldslovbrudd anmeldt, hvorav 7 000 er trusler og 18 300 er tilfeller av fysisk vold. 
Dette er på nivå med de foregående tre-fire årene. Når vi tar hensyn til befolkningsøkningen, har det 
totale omfanget av anmeldt voldskriminalitet holdt seg relativt stabilt siden tusenårsskiftet, på rundt 5,5 
per 1 000 innbyggere. 

 

Fordelingen av de ulike typene fysisk vold har imidlertid endret seg noe de siste årene. Antall 
anmeldte tilfeller av mishandling i familieforhold og vold mot offentlig tjenestemann øker, samtidig med 
en nedgang i legemsfornærmelser og legemsbeskadigelser. Endringene i registreringene av 
voldslovbrudd ser ut til å fortsette, og etter ikraftsettelsen av de nye bestemmelsene om mishandling i 
familieforhold (i 2006) øker denne typen mest. I 2010 ble totalt i overkant av 2 400 tilfeller av 
mishandling i familieforhold anmeldt. 
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4. Kommunale tjenester 
 

4.1 Forebyggende helsetjenester for barn, unge og gravide 
Forebyggende helsetjenester barn og unge har sitt ansvarsområde for barn og unge fra 0 – 23. 
Tjenesten innbefatter helsesøstre, kommunejordmor, to fysioterapeuter, ergoterapeut, psykolog samt 
helsestasjon for ungdom. Videre er folkehelse, friskliv og bofelleskap underlagt enheten 

Svangerskapsomsorg 

Jordmortjenesten i Ringerike holder til på Ringerike Sykehus, og omfatter svangerskapskontroll, 
fødselsforberedende undervisning individuelt og etterkontroller med prevensjonsveiledning, 
celleprøver og spiralinnsetting. Tjenesten har fokus på å identifisere risikogravide og tilpasse et 
individuelt konsultasjonsprogram til hver enkelt kvinne. Vi bruker screening verktøy for å oppdage rus 
og kartlegging av voldsproblematikk. 

Helsestasjon for sped- og småbarn 0 – 5 år 

Helsestasjonen er en del av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og 
forebyggende arbeid rettet mot barn fra  0-5 år. Det helsefremmende og forebyggende arbeidet 
omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner. Barn og familier med 
spesielle behov følges opp tettere med ekstra konsultasjoner.  

Tjenesten konsulterer alle barn ved hjemmebesøk, 3 uker, 6 uker, 3 mnd, 4 mnd, 5 mnd 6 mnd, 8 
mnd, 11 mnd, 12 mnd, 15 mnd, 2 år, 4 år og 5 år (skolestart).  

Helsestasjonen har en sentral funksjon i å fange opp tidlige signaler på mistrivsel og utviklingsavvik. 
Tjenesten skal bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn gjennom tiltak som styrker foreldrerollen 
og fremmer barnas lærings- og utviklingsmiljø. 

Det er laget særskilt oppfølgingsprogram på helsestasjonen og i det tverrfaglige samarbeidet 

for for tidlig fødte barn. Videre er det organisert for tverrfaglig samhandling mellom barnehage, 
foresatte og helsestasjon ifbm 4 – år undersøkelsen. «4 år trygg og klar».   

Skolehelsetjenesten barneskole fra 1-7 trinn og ungdomsskole fra 8 – 10 trinn 

Skolehelsetjenestens formål er å arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, 
skade eller lyte. Skolehelsetjenestens tilbud til elever skal omfatte: 

-- Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov. 
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-- Opplysningsvirksomhet og veiledning - individuelt og i grupper. 

-- Samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for 
elever. 

-- Bistand og helseopplysning i grupper/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det. 

-- Samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og 
funksjonshemmede. 

-- Informasjon om og tilbud om Barnevaksinasjonsprogrammet.  

Skolehelsetjenesten i videregående skole 

Skolehelsetjenesten i videregående skole arbeider i stor grad etter ”åpen dør” prinsippet. Det vil si at 
skolehelsesøster er på kontoret og elevene kan komme ved behov. Helsesøster er også tilgjengelig på 
telefon når hun ikke er på skolen. Helseskjema fylles ut av alle på første året og alle tilbys 
oppfølgingssamtale. Skolehelsetjenesten har faste samarbeidsmøter med skolens personell og med 
andre tverrfaglige instanser etter behov. Det gis undervisning etter oppsatte tema og ellers etter 
forespørsel/behov. Helsesøster informerer/holder foredrag også på foreldremøter gjerne i tverrfaglig 
samarbeid, samt omfattende tverrfaglig samarbeid om russen.   

Ved Hønefoss videregående skole ble det i 2013 opprettet et tilbud «Aktiv jobb i skolen». Tilbudet er 
tverrfaglig sammensatt med representanter fra Ungdomskontakten, SLT – koordinator, NAV, 
barnevern, helsesøster, krisesenter, ruskonsulenter og kommune psykolog deltar ved behov. Målet 
med prosjektet er å komme enda nærmere brukeren, samt tilstrebe et godt samarbeid på tvers av 
etater.  

Helsestasjon for ungdom 

Helsestasjon for ungdom (HFU) omfatter rådgivning, veiledning, undersøkelser og behandling.  

Helsestasjon for ungdom er en lovpålagt oppgave og skal være et supplement til og ikke en erstatning 
for skolehelsetjenesten til ungdom. Den retter sin virksomhet mot aldersgruppen 13 – 23 år. 

HFU har høyt fokus på å forebygge uønsket svangerskap og abort – forebygge seksuelle overførbare 
sykdommer og generelt smittevern. Høyt fokus på fysisk og psykisk helse med særlig vekt på 
risikogrupper. Videre arbeides det med avklaring av rusmisbruk, samt forebygging av ytterligere 
misbruk (ungdomskontrakter – et samarbeid med nordre Buskerud Politidistrikt). Familiesamarbeid og 
generelt tverrfaglig samarbeid oppleves som en vesentlig faktor for å kunne oppnå gode resultater. 
Åpningstiden er mandager fra 14.00 – 18.00 og torsdager kl. 14.00 – 17.00. Hver mandag er det 
lege/gynekolog.  

4.2 Barnehagen 
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær 
forståelse og samarbeid med barnas hjem. Dette følger av barnehageloven § 1. Barnehagen skal 
være en pedagogisk virksomhet og bidra til den gode barndommen.  

Gjennom sin daglige omgang med barn kan personalet på grunnlag av egne observasjoner få 
informasjon om barnas dagligliv og omsorgssituasjon. De ansatte i barnehagen skal i sitt arbeid være 
oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernet, jf. barnehageloven § 22. Barnehagen 
kan sitte med opplysninger som er viktige for barneverntjenesten ved undersøkelse og oppfølging av 
barnets omsorgssituasjon. Formidling av barnehageplass benyttes dessuten av barneverntjenesten 
som et frivillig hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4. 

Slike opplysninger kan også være viktige for politiet ved en eventuell etterforskning. Gjennom sin 
daglige kontakt med barnet vil barnehagen for øvrig ha en sentral funksjon i forhold til å støtte og følge 
opp barn som kan være eller er utsatt for vold i familien.  

Barnehagen kan også få informasjon om at et barn kan være utsatt for vold i familien ved at barnet, 
barnets omsorgspersoner eller andre kommer med opplysninger 

Dersom det er mistanke om/grunn til å tro at barn er utsatt for vold i nære relasjoner, eller de hører om 
at barn kan være utsatt for vold i nære relasjoner så plikter barnehagen som offentlig instans å sende 
bekymringsmelding til barneverntjenesten.  

Se kapitel 6. Opplysningsplikt, avvergelsesplikt og taushetsplikt.  
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Minoritetsspråklig støttefunksjon 

Ringerike har en Minoritetsspråklig støttefunksjon i 40 prosent stilling som arbeider ut mot 
minoritetsspråklige barn i form av grupper og veiledning til ansatte. Foreldrene trenger informasjon om 
rutiner, forventninger og rammer, mye er lagt til rette for av støttefunksjonen enten gjennom samtaler 
eller oversatt materiell. Det er under utarbeidelse en Handlingsplan for arbeidet i disse dager.  

4.3 Skolen 
Skolens primæroppgave er i samarbeid og forståelse med hjemmet å gi den enkelte elev opplæring og 
oppdragelse i samsvar med opplæringslovens formålsparagraf og det øvrige regelverket som gjelder 
for skolen, slik at de kan “utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å 
kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. ”, jf. opplæringsloven § 1-2. 

Skolen kan få informasjon om at barn kan være utsatt for vold eller trusler om vold i familien ved at 
eleven selv, elevens omsorgspersoner eller andre, på eget initiativ kommer med opplysninger. Skolen 
vil også kunne få informasjon på grunnlag av observasjoner som skolens eget personale gjør. 
Personalet som er knyttet til skoler og skolefritidsordninger tar del i barn og unges daglige liv, og vil 
gjennom dette kunne få kunnskap om deres livssituasjon.  

Personalet i skolen skal i sitt arbeid være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra 
barneverntjenesten, jf. opplæringsloven § 15-3.  

Dersom det er mistanke om/grunn til å tro at barn er utsatt for vold i nære relasjoner, eller de hører om 
at barn kan være utsatt for vold i nære relasjoner så plikter skolen som offentlig instans å sende 
bekymringsmelding til barneverntjenesten.  

Se kapitel 6. Opplysningsplikt, avvergelsesplikt og taushetsplikt. 

4.4 P Spesialpedagogisk enhet (PPT) 
Spesialpedagogisk enhet (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til barn, 
unge og voksne med særlige opplæringsbehov. Tjenesten skal utarbeide sakkyndige vurderinger der 
loven krever det, samtidig som den skal bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling i skole og 
barnehage. I tillegg utføres enheten spesialpedagogisk arbeid etter vedtak i barnehage.  Tjenesten er 
lovpålagt. 

Barnets utfordringer kan være knyttet opp mot faglige og/ eller sosiale vansker. 

PPT samarbeider med foreldre, barnehager, skoler og læringssenteret for å tilrettelegge opplæringen 
etter den enkeltes forutsetninger og behov. 

PPT kan tilby: 

• Utredning, kartlegging, veiledning og sakkyndig vurdering, knyttet til enkeltbarn/elever.  

• Systemarbeid, kompetanse og organisasjonsutvikling knyttet til barnehager og skoler.  

• Samarbeid med andre kommunale hjelpeinstanser, samt fylkeskommunale og statlige 
hjelpeinstanser. 

• Fremskutt eller utsatt skolestart.   

• Fritak fra opplæringsplikten.  

• Tegnspråkopplæring.  

• Punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever. 

Barn/elever henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole. Foresatte og unge voksne 
kan på eget initiativ ta kontakt med PP-tjenesten for informasjon og vurdering av behov for tjenester. 
Helsesøster, barnehage og skole kan etter skriftlig samtykke og i samarbeid med foresatte, henvise 
saker til PP-tjenesten.  

Tjenesten er frivillig og gratis.  

PPT er sammensatt av psykologer, pedagoger, spesialpedagoger og logopeder samt et barne- og 
ungdomsarbeider team. Alle ansatte i PPT har taushetsplikt. 

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten, PP-tjenesten, som er en del av skolen, skal primært bidra til 
at elever med særlige behov får en opplæring som er tilpasset behovet deres, jf. Opplæringsloven 
kapittel 5. PP-tjenesten skal blant annet sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i 
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situasjoner der loven krever det. Selv om PP-tjenesten er en del av skolen, har denne tjenesten også 
et ansvar for å utrede barn under opplæringspliktig alder med særskilt behov for spesialpedagogisk 
hjelp.  

PP-tjenesten vil gjennom sine oppgaver også kunne få kunnskap om livssituasjonen til de barn 
tjenesten følger opp.  

Dersom det er mistanke om/grunn til å tro at barn er utsatt for vold i nære relasjoner, eller de hører om 
at barn kan være utsatt for vold i nære relasjoner så plikter PPT som offentlig instans å sende 
bekymringsmelding til barneverntjenesten.  

Se kapitel 6. Opplysningsplikt, avvergelsesplikt og taushetsplikt. 

4.5 Barneverntjenesten  
Barneverntjenestens formålsbestemmelse, § 1-1. 

-- sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

-- å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.  

Videre vil barneverntjenesten bidra til å gi det enkelte barn gode levevilkår og utviklingsmuligheter ved 
råd, veiledning og hjelpetiltak § 4-4.  

Når barneverntjenesten mottar en bekymring, gjøres en vurdering om det er grunnlag for videre 
undersøkelser. Om meldingen vurderes som en akutt sak, behandles saken etter gjeldene rutiner for 
akutt saker. 

Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har 
særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien, for eksempel ved å 
oppnevne støttekontakt, ved å sørge for at barnet får plass i barnehage, ved besøkshjem, ved 
avlastningstiltak i hjemmet, ved opphold i senter for foreldre og barn eller andre foreldrestøttende 
tiltak. På samme måte skal barneverntjenesten også søke å sette i verk tiltak som kan stimulere 
barnets fritidsaktivitet, eller bidra til at barnet får tilbud om utdanning eller arbeid, eller anledning til å 
bo utenfor hjemmet. Barneverntjenesten kan videre sette hjemmet under tilsyn ved at den oppnevner 
tilsynsfører for barnet. 

Barnevernet kan også yte økonomisk stønad som hjelpetiltak for barnet. 

Barneverntjenesten er organisert med ulike team og ansvarsområder: 

Mottak – tar imot alle meldingene til barneverntjenesten. I meldingsmøtet blir meldingene behandlet og 
vurdert om de skal henlegges eller undersøkes videre. 

Alle kan melde, både offentlige ansatte og private. Offentlige myndigheter og ansatte har en plikt til å 
melde, og å gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet 
eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt.  

Alle som er bekymret for et barn/ungdom kan ta kontakt med barneverntjenesten og drøfte saken 
anonymt. 

Dersom meldingen omhandler seksuelle overgrep eller vold drøftes saken anonymt med politiet for å 
avgjøre videre saksgang. Foreldrene skal da ikke kontaktes i forkant. 

Se kap 7.3 for rutiner. 

Undersøkelsesgruppa jobber videre med å utrede situasjonen og vurderer eventuelle tiltak. 

Dette skal gjøre innenfor ulike frister.  

Tiltaksgruppa jobber med frivillig hjelpetiltak etter Lov om barneverntjenester § 4-4 med barn som bor 
hos foreldrene sine. Barneverntjenesten har som målsetting å hjelpe flest mulig barn i hjemmet.  

Omsorgsgruppen har oppfølgning av alle barn/ungdom kommunen har plassert utenfor 
foreldrehjemmet, enten de er plassert i fosterhjem eller på institusjon. Omsorgsgruppen har også 
ansvar for å følge opp biologiske foreldre, samt fosterhjem/beredskapshjem og institusjonene. 

Om en henvendelse vurderes til å være akutt innenfor barnevernlovens bestemmelse, blir det vurdert 
om man må fatte et hastevedtak og en akuttplassering. Akuttvedtak skal godkjennes og vedtak om 
omsorgsovertagelse blir avgjort i Fylkesnemnda.  
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Blir henvendelsen vurdert som akutt, betyr det i praksis at noen kan ta skade om situasjonen ikke 
endres raskt. Barneverntjenesten og barneverntjenestenes mandat er først og fremst å sikre at barn 
og unge har det trygt og får den omsorgen de trenger. 

Mange akuttsituasjoner kan løses ved hjelp av råd og veiledning. I mange tilfeller vil også privat 
nettverk være en del av løsningen. I alle barnevernsaker er tverrfaglig samarbeid viktig, også i 
voldssaker. Det kan være nødvendig at andre tjenester bistår barnevernet under saken, og dette må 
disse være villig til å ta del i. Dette samarbeidet er helt nødvendig. Vanlige samarbeidspartnere i 
voldssaker er politiet, krisesenter, sykehus, fastlege, skole, barnehage, BUF-etat for å nevne noen. 
Når barnevernet ønsker en samtale med barnet på skolen, kan det være aktuelt at læreren er med 
som en trygg person. 

4.6 Barnevernvakta 
Barnevernvakta er vedtatt opprettet. (Kommunestyret april 2016) 

4.7 Familierådet 
Ringerike kommune har et lavterskel tilbud der man sammen med familien bistår til endring og setter 
familiene i stand til å forebygge en videre skjevutvikling. Tilbudet er gratis og frivillig.  

Foresatte, ungdom og offentlige instanser kan ta direkte kontakt.  

Tilbudet er for de som ønsker hjelp og veiledning i forhold til utfordringer i familien som over tid har 
hatt en vanskelig livssituasjon, opplevd kriser eller er bekymret for barnets sosiale eller 
følelsesmessige utvikling.  

Det er familiene selv som velger hva de vil ta opp, og hva de vil ta med seg fra familierådet.  Familien 
har mulighet til å få flere møtepunkter med familierådet etter behov.  

Kontakt på tlf. 32117400, og spør etter familierådet.  

4.8 Fastleger og legevakt 
Der fastlegene kontaktes av voldsoffer eller får mistanke, dokumenteres funn nøye, pasienten 
oppfordres til å anmelde forholdet, og kan varsle barnevernet i henhold til lovverket om dette.  

Ivaretakelse av pasientens psykiske og kroppslige helse herunder som følge av vold er en naturlig del 
av fastlegens ansvarsområde. 

Voldsepisoder avdekkes ofte utenom fastlegenes ordinære åpningstid. I avdekkingsfasen er derfor 
legevakten sentral. Pasientenes fastlege informeres fra legevakten i form av epikrise om pasienten 
ikke motsetter seg det og fastlege er kjent og står for videre medisinsk oppfølging. Fastlegen 
koordinerer pasientens/familiens hjelpebehov, eventuell sykmelding og henvisning til annen instans. 
Fastlegene utgjør som regel kontinuiteten og ser ofte hele familien. 

Nærmere om legevaktens tjenester: 

Rådgiver/veileder 

Både sykepleiere og leger (kommunens fastleger) på legevakten har god kunnskap om farer og 
senvirkninger personer utsettes for når de oppholder seg i hjem hvor de eller deres nærmeste utsettes 
for vold. 

• Legevakten har god kjennskap til øvrige hjelpeapparat. 

• Legevakten holder åpent når det øvrige hjelpeapparatet holder stengt (kvelder, netter, helger og 
høytider). 

Psykososial førstehjelp 

Sykepleierne og legene på legevakta har stor erfaring i å snakke om vanskelige livssituasjoner. Kriser 
og traumer av forskjellig art er innenfor kompetanseområdet, også når det gjelder påførte belastninger 
av nære relasjoner. Behov for psykisk oppfølging vil bli vurdert. 

Medisinsk undersøkelse 

Personer som utsettes for vold og overgrep har ofte behov for medisinsk undersøkelse. På legevakten 
vil fysiske skader bli behandlet. Behov for videre undersøkelser som f.eks. røntgen, eller innleggelser 
på sykehus vil bli vurdert. 
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4.9 Kommunalt kriseteam  
Kriseteamet er, sammen med legevakta, ryggraden i kommunens Helseberedskap. Det inngår som en 
del i hverdagens beredskap og er forankringspunkt for all psykososial beredskap ved akutte og større 
hendelser rettet mot innbyggere.  

Beredskapsplan Helse i Ringerike kommune skal nyttes i situasjoner, som vurderes som en krise eller 
en katastrofe, og der omfanget og karakteren av det akutte hjelpebehovet er større enn den normale 
tilgangen til ressurser. Tilføring av ekstra ressurser, prioritering av innsats og/eller omlegging av 
virksomheten blir da nødvendig. Planen skal legge til rette for at vi velger å gjøre de rette tingene på 
rett måte og til rett tid. 

Kommunalt kriseteam kan bare iverksettes av Ringerike interkommunale legevakt eller politiet. 

 Kontakttelefon legevakta: 116117 

 Kontakttelefon politiet:  02800 Nødnr 112 

Kriseteamet skal bistå det ordinære hjelpeapparatet ved alvorlige/traumatiske livshendelser, som feks 
ulykker, voldshandlinger, uventet dødsfall og trussel handlinger. 

Teamet består av medarbeidere fra hjemmetjenesten, helsesøstertjenesten, kirken, brann og politi i 
Ringerike kommune. 

Teamet kan bistå og hjelpe: 

• Rammede 

• Pårørende 

• Hjelpepersonell 

• Berørte institusjoner/organisasjoner 

Kriseteamet har retningslinjer for når og hvordan oppdrag utføres.  

Kontakt telefon: 46 84 57 26. 

4.10 Overgrepsmottaket i Drammen 
Overgrepsmottaket er et akuttilbud for ungdom og voksne, kvinner og menn, som nylig har vært utsatt 
for voldtekt, voldtektsforsøk eller lignende seksuell krenkelse, eller som er blitt utsatt for alvorlig vold 
av personer i nære relasjoner. Tilbudet er åpent for deg som bor eller oppholder deg i Buskerud, samt 
kommunene Sande, Svelvik og Jevnaker.  

Tilbudet er gratis. Tilbudet gjelder uavhengig av politianmeldelse. De som arbeider på 
overgrepsmottaket har taushetsplikt. 

Overgrepsmottak er organisert som en faglig del av legevaktmedisin. 

Oppdrag og mandat 

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin - Overgrepsmottak har som mandat og oppdrag å 
drive forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak samt å drive kompetansehevingstiltak for 
ansatte i overgrepsmottak.  

Overgrepsmottak har nødvendige kunnskaper og ferdigheter slik at de kan gi adekvat behandling og 
hjelp til mennesker utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, herunder: 

 Å behandle akutte fysiske skader. 

 Sporsikring. 

 Å behandle akutte psykiske skader. 

 Å minimalisere fysiske, psykiske og sosiale følger av overgrepet. 

 Å bidra til å redusere faren for nye overgrep for mennesker som søker hjelp for vold i nære 
relasjoner. 

 Ha kunnskap om hjelpetiltak i nærmiljøet som kan bidra til å forebygge utvikling av  

 posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) og øke de utsatte sin mestringsevne  

 /livskvalitet. 

 Å sørge for forebygging av mulig HIV, hepatitt og andre infeksjoner. 

 Å sørge for at pasienter med risiko for senskader blir fulgt opp. 

Overgrepsmottaket ved Legevakta i Drammensregionen IKS: 32 26 90 00. 
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4.11 Statens barnehus i Sandefjord 
Statens barnehus i Sandefjord er åpnet i 2016. Personalet er sivilt ansatte med barnefaglig 
kompetanse. 

Statens barnehus er et tverrfaglig kompetansehus for barn, ungdom og voksne personer med 
utviklingshemmede som har vært utsatt for eller er mistenkt utsatt for vold eller seksuelle overgrep. 
Barnehuset er også for de som har vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. På barnehuset 
gjennomføres tilrettelagt avhør, det vil si et lyd- og bildeopptak av barnets forklaring.  

Barnehusets oppgave er å ivareta de barn og unge, eller voksne personer med utviklingshemming, 
før, underveis og etter tilrettelagt avhør. Det betyr at vi samarbeider tett med etterforsker og 
påtalejurist i politiet slik at alle er godt forberedt til å ta i mot den som skal avhøres. Den som kommer 
til tilrettelagt avhør på barnehuset blir møtt av trygge voksne i et barnevennlig miljø.  

Etter at de tilrettelagte avhørene er gjennomført kan barnehuset tilby hjelp til de som er i behov av det. 
Hjelpen kan ha ulike former som fore eksempel å snakke med barna og følgepersonene, i tillegg å 
samarbeidet med  viktige personer og instanser i barnets liv. 

Målet er å styrke barns rettsikkerhet og sørge for god ivaretakelse av barn og familier. 

Barnehuset tilbyr: 

- Spisskompetanse på traumer, seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i nære relasjoner. 
- Tilrettelegging av dommeravhør og medisinske undersøkelser i barnevennlige omgivelser. 
- Koordinering av det tverrfaglige samarbeidet. 
- Korttidsterapi, oppfølging og behandling. 
- Støtte og veiledning til barn og pårørende. 
- Rådgiving og konsultasjon til offentlige aktører og privatpersoner. 

4.12 Vold mot eldre 
Krisesenteret rapporterer om vold og overgrep mot eldre. 

Dette utgjør en utfordring for hjemmetjenestene og institusjoner, som en søker å være oppmerksom 
på. De fleste overgrep mot eldre skjer i det private og fra personer som står vedkommende nær, ofte i 
eget hjem, men overgrep skjer også i sykehus og institusjoner som sykehjem, servicehjem og 
eldreboliger. 

De eldre kan bli utsatt for alle typer overgrep, og både menn og kvinner kan bli utsatt. Overgriperen er 
vanligvis en som den eldre kjenner som ektefelle, barn, barnebarn, slektninger, helsepersonell eller 
andre som står den eldre nær.  

I institusjon kan det dessuten være ansatte eller andre beboere. Det er i en del tilfeller sammenheng 
mellom vold, rus og psykiatri.  

Vold i nære relasjoner, spesielt parrelasjoner, kan være kjennetegnet med omfattende bruk av 
rusmidler. Samtidig blir også eldre personer utsatt for trusler og vold fra familiemedlemmer som sliter 
med rus og psykiatriproblemer.  

Fra 1. desember 2008 ble det opprettet en nasjonal kontakttelefon for eldre som er utsatt for overgrep. 
Personer over 62 år og eldre som er utsatt for overgrep eller krenkelser eller kjenner noen som er det, 
kan ringe for råd støtte til Vern for eldre. Dette gjelder både privatpersoner eller alle som arbeider i det 
offentlige hjelpeapparat. 

Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196. mandag – fredag 09.00 – 15.00.  

4.13 Boliger/tjenester for funksjonshemmede 
Flere forskningsstudier viser at funksjonshemmede barn er mer utsatt for seksuelle overgrep enn 
andre barn. Det rapporteres også at kvinner med funksjonshemninger er mer utsatt for overgrep enn 
andre kvinner.  

Sammenlignet med kvinner generelt, vil denne gruppen ofte oppleve overgrep over lengre tid, 
overgrepene er mer alvorlige og de foregår oftere i institusjoner. 

Vold forekommer også mellom beboere på institusjon. Utagerende beboere kan utøve vold mot for 
eksempel pårørende og tjenesteytere. Tjenesten arbeider systematisk for å forebygge dette. 
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4.14 SLT (Samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak) 
Ringerike er en SLT-kommune. SLT er en modell for samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak 
for aldersgruppen 12-18 år.  

Hensikten er å få mer effekt ut av eksisterende tjenester ved at forskjellige miljøer støtter og utfyller 
hverandres arbeid. Aktivitetene skal forankres og drives i regi av instanser og virksomheter som er 
tjenesteytere i organisasjonen.  

SLT skal i første omgang koordinere og påse at samarbeidet flyter helt på tvers av organisering, 
sektorer, fagområder og forvaltningsnivåer. I tillegg til kommunale virksomheter er politiet, 
konfliktrådet, kriminalomsorgen og fylkeskommunen (videregående skoler) ”partnere” i arbeidet. SLT 
kan som et ledd i dette arbeidet initiere nye tiltak og prosjekter.  

I forhold til vold i nære relasjoner vil SLT-nettverket ha en pådriverrolle i forhold til best mulig 
samhandling og tverrfaglig arbeid for den aktuelle aldersgruppen. I tilfeller der tjenester og 
virksomheter ikke kommuniserer slik det er ønskelig, bør SLT være en garanti for sikring av at dette 
likevel skjer og at hindringer forseres. 

4.18 Kultur, idrett og fritid 
Ringerike byr på et omfattende og variert kultur- og fritidstilbud for barn og unge. Dette er møteplassen 
for mange aktiviteter på ulike arenaer, noe som vil innebære et ansvar for den ansatte og frivillige som 
jobber i disse miljøene.  

En trener eller annen kontaktperson kan observere eller være den første som hører om at noen 
utsettes for vold i nære relasjoner, og må ha rutiner for å handtere dette på en god måte. 

4.19 Nav 
Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av sentrale deler av arbeids- og 
velferdspolitikken. NAV er et samarbeid mellom stat og kommune. 

Hovedoppgaven for det kommunale tjenesteområdet i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2014 er å 
bidra til at flere kan komme i arbeid, videreutvikle arbeidet på fattigdomsområdet og sikre god 
forvaltning av lov om sosiale tjenester i NAV(STL). Lov om sosiale tjenester i NAV regulerer de 
kommunale oppgavene og tjenestene som skal inngå i NAV kontoret. Loven er en av hoved-lovene i 
NAV, sammen med NAV- loven, folketrygdloven og arbeidsmarkedsloven. 

NAV Ringerike forvalter flere kommunale tjenester i tillegg til de som er regulert i lov om sosiale 
tjenester i NAV, som husbank, boligtildeling til vanskeligstilte samt introduksjonsordningen for 
flyktninger. 

I de sakene hvor NAV Ringerike mistenker eller får informasjon om vold i nære relasjoner vil det være 
råd og veiledningsplikten som regulerer ansvaret videre. Denne er hjemlet i lov om sosiale tjenester i 
NAV §17 samt forvaltningslovens §11.  

Opplysning, råd og veiledning er et av kjerneområdene i NAV- kontoret. Hensikten med tjenesten er å 
løse eksisterende sosiale problemer og å forebygge at slike problemer oppstår. Tjenesten omfatter alt 
fra enklere veiledning for å kunne håndtere hverdagen, til faglig kvalifiserte råd og familieoppfølging.  

Opplysning, råd og veiledning er en tjeneste som kan omhandle familiesituasjonen og forhold knyttet 
til barn og unge, men det er primært voksne som foreldre tjenesten retter seg mot. I enkelte tilfeller 
kan det imidlertid være hensiktsmessig og nødvendig å gi tjenesten direkte til ungdommen selv, f.eks. 
der ungdommen har et konfliktfylt forhold til foreldrene, er offer for tvangsekteskap eller andre 
overgrep i familien eller står i fare for å bli det.  

Barn og unge er spesielt sårbare i vanskelige situasjoner, og NAV kontoret skal være ekstra 
oppmerksom på at det gjennom kartlegging og tjenesteyting kan fremkomme informasjon om forhold 
som utløser en opplysningsplikt til barneverntjenesten. Plikten er nærmere regulert i STL §45 i 
merknadene i  rundskrivet; 

 NAV- kontoret har oppmerksomhetsplikt om forhold som kan føre til tiltak fra 
barneverntjenesten. Dette innebærer at bekymring for barnets eller den unges livssituasjon 
skal undersøkes nærmere gjennom samtale med foreldrene. Oppmerksomhetsplikten gir i seg 
selv hverken rett eller plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten. Ved å oppfylle sin 
oppmerksomhetsplikt kan NAV- kontoret imidlertid bli kjent med forhold som gjør at kontoret 
må vurdere om det har plikt til å melde fra til barneverntjenesten 
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 NAV- kontoret har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at barnet er 
utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. 

 NAV-kontoret har opplysningsplikt til barnevernstjenesten etter pålegg. 

Lov om sosiale tjenester i NAV §17 innebærer en mer omfattende råd og veiledning enn  etter 
forvaltningslovens §11.  Tjenesten etter §17 skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer hos 
den enkelte, og bygger på prinsippet om hjelp til selvhjelp. 

NAV kontoret har et særlig ansvar for å hjelpe de som ikke får hjelp fra andre offentlige instanser og å 
opprette kontakt mellom brukeren og hjelpeapparatet der det er behov for det. I sammenhenger der 
det er snakk om vold i nære relasjoner vil krisesenter og/eller politi være aktuelle aktører. 

4.20 Flyktninger/introduksjonsordningen:  
Formålet med introduksjonsordningen er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse i 
yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Læringssenteret for voksne har ansvar 
for både bosetting og for introduksjonsprogrammet for flykninger.  

Ringerike kommune har vedtatt å bosette 100 flyktninger i 2016. Bosetting innebærer fremskaffing av 
bolig, barnehageplass, helsetjenester m.m, samt tett oppfølging, veiledning og tilrettelegging slik at 
flyktningen og familien skal kunne orientere seg og fungere i lokalsamfunnet på egen hånd etter hvert. 
Egne programveiledere er knyttet til dette arbeidet. 

4.21 Krisesenteret i Hønefoss 
Krisesentertilbudet er et lovpålagt offentlig tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud 
(krisesenterlova).  

Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt 
for vold eller trusler om vold i nære relasjoner og som har behov for rådgivning eller et trygt og 
midlertidig botilbud.  

Tilbudet skal gi brukerne støtte, veiledning, hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet 
og skal omfatte: 

a) Et gratis, helårs, døgnåpent, trygt og et midlertidig botilbud, og 
b) Et gratis dag- og kveldstilbud (samtaler), og 
c) Et helårs og døgnåpent tilbud der brukerne kan få råd og veiledning per telefon, og 
d) Oppfølging i reetableringsfasen. 

Enkeltpersoner kan vende seg direkte til krisesenteret uten henvisning eller timeavtale 
(lavterskeltilbud). 

Tilbudet skal så langt det er mulig være tilrettelagt for brukernes individuelle behov. Dersom bruker 
ønsker det skal Krisesenteret bidra for å få til en god samordning med hjelpeapparatet i kommunal, 
statlig eller privat sektor.  

Barna skal ivaretas på en god måte som er tilpasset deres særskilte behov, og det skal arbeides for at 
barna får oppfylt de rettighetene de har ut fra annet regelverk.  

Brukerne av bo- og dag/kveldstilbudet skal få tilgang til kvalifisert tolk dersom det er nødvendig for at 
de skal få et fullgodt tilbud.  

De ansatte ved Krisesenteret i Hønefoss er pålagt taushetsplikt og trenger opphevelse av denne for at 
andre instanser skal kunne kontaktes. Senteret vil heller ikke kunne opplyse om hvem som er 
beboere/brukere med mindre taushetsplikten er opphevet av beboer/bruker.  

Senteret har meldeplikt til barneverntjenesten der det foreligger omsorgssvikt/vold og varsler politiet 
når nye beboere ankommer senteret dersom det er nødvendig. Dette for beboerens og de ansattes 
sikkerhet, samt at leteaksjoner skal unngås.  

Tilbudet er frivillig og det forutsettes at brukeren nyttiggjør seg tilbudet og deltar i egen 
prosess/rehabilitering.  

Kontakttelefon:32 17 06 90. 

Mail: Krisesenteret@ringerike.kommune.no 

Hjemmeside: www.krisesenteret.info 
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4.22 Kontor for tjenestetildeling 
Kontor for tjenestetildeling ligger organisert under Helse omsorg- og omsorg. 

Kontoret har som mål å sikre at alle innbyggere uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted vil få lik 
tilgang på helse- og velferdstjenester. Dette etter vedtatte kriterier. 

Alle som har behov for hjelp kan ta kontakt med kontoret. Kontor for tjenestetildeling vil kunne svare 
på spørsmål, gi veiledning og ta i mot søknader om helse, omsorg- og velferdstjenester. 
Saksbehandler behandler søknaden og fatter vedtak etter kriterier for tildeling av tjenester. 

 Kontor for tjenestetildeling kan tildele følgende tjenester: 

 Praktisk bistand og praktisk bistand opplæring. 

 Pleie og omsorg utenfor institusjon- hjemmetjenester. 

 Dagopphold i institusjon. 

 Trygghetsalarm. 

 Matombringing. 

 Korttidsopphold institusjon. 

 Langtidsopphold institusjon. 

 Avlastningsopphold institusjon. 

 Avlastning utenfor institusjon. 

 Omsorgsbolig og Bofellesskap for demente. 

 Dagsenter for demente. 

 Ergo- og fysioterapeut-tilbud til voksne hjemmeboende/institusjon. 

 Omsorgslønn - over 18 år. 

 Rehabilitering døgn- og dagopphold. 

 Støttekontakt /Fritidskontakt. 

Kontoret er åpent alle virkedager. 
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5. Andre samarbeidspartnere 

5.1 Ringerike Familievernkontor  
Familievernkontoret tilbyr samtaler for enkeltindivid, par, familie og gruppe. Tilnærming og omfang 
varierer, avhengig av problematikk og behov.  

Bufetat legger føringer i forhold til arbeid med vold i nære relasjoner, og har et særlig fokus på dette 
gjennom faglig oppdatering ved skolering av medarbeidere i Brøsetmodellen (kognitiv terapi for 
sinnemestring), deltagelse i konferanser, meklingssamlinger og interne fagmøter der dette er tema. 
Videre samarbeid med barneverntjenesten, krisesenteret, BUP og DPS der vold er tema.  

Arbeid rettet mot klienter består av tilbud om hjelp for sinnemestring basert på Brøsetmodellen. 
Tilbudet blir gitt individuelt eller i gruppe, og både kvinner og menn, ungdom og voksen er 
representert. I arbeid med par er familievernkontoret særlig oppmerksom på å avdekke vold i nære 
relasjoner, noe som gjenspeiles i kartleggingen.  

5.2 Tannhelsetjenesten  
Tannlegen kan være den første som blir bekymret for at et barn er utsatt for overgrep eller 
omsorgssvikt, ved at han eller hun oppdager avvikende funn i munnhulen, eller registrerer en unormal 
oppførsel i tannlegestolen.  

Mistanke om barnemishandling, omsorgssvikt og/eller seksuelle overgrep skal meldes til 
barneverntjenesten.  

Alle kan henvende seg til tannlegen og be om en tannlegeundersøkelse, men ved mistanke om 
overgrep er det ønskelig og hensiktsmessig at en henvisning skjer i samråd med lege på 
barneavdeling, barneverntjeneste eller politi. Erfaringen taler for at det bør opprettes et nært 
samarbeid. Henvisningen bør inneholde opplysninger om bakgrunnen, hvilke observasjoner som er 
gjort tidligere, og hva man ønsker tannlegen skal undersøke og diagnostisere/uttale seg om. Det bør 
også gå fram om det er ønskelig at det utføre tannbehandling.  

Hvis saken er anmeldt, bør tannlegeundersøkelse, på lik linje med den somatiske undersøkelsen, 
rekvireres som en sakkyndig undersøkelse fra politiet, og det skal foreligge et klart mandat. 

5.3 Politiet  
Politiets oppgaver i saker som omhandler vold i nære relasjoner: Etterforske og eventuelt 
idrettsfører straffbare forhold, forebygge og bringe volden/ overgrepene til opphør i samarbeide med 
andre etater innen det offentlige hjelpeapparat.   

Meldinger til politiet:  Om offentlige ansatte / privatpersoner er usikre på hvordan de skal handtere 
opplysninger/ mistanker de har fått om seksuelle overgrep, noen som er usatt for vold- vitne til vold - 
kan dette drøftes med politiet- som rettleder videre. Enten politiets operasjonssentral, koordinator for 
familievold / seksuelle overgrep eller annen etterforsker på avdelingen kan kontaktes – telefon:  
02800.  

Som andre offentlige ansatte har politiet meldeplikt til barnevernet.  (Politiet avgjør i samarbeid med 
barnevernet når foresatte skal varsles).    

Straffelovens § 139: Det medfører straffeansvar for den som unnlater å anmelde til politiet eller på 
annen måte søke å avverge en straffbar handling - grov vold eller seksuelle overgrep.  Denne 
avvergeplikten går foran lovbestemt taushetsplikt. 

Straffesak: Politiet oppretter straffesak dersom de får mistanke om straffbare forhold. Enkelte - både 
private og offentlig ansatte - anmelder direkte til politiet, eller varsler barnevernet som etter egen 
vurdering sender underretning om mulig straffbart forhold til politiet.  

Under etterforskning av slike saker har politiet nært samarbeid med barnevern, skoler, barnehager og 
lignende. 

Familievoldskoordinator hos politiet: Det er et ubetinget offentlig ansvar å gripe inn, avdekke og 
anmelde vold i nære relasjoner. Familievoldskoordinator i Nordre Buskerud politidistrikt skal være en 
pådriver for dette arbeidet, og skal koordinere tiltak som skaper trygghet. 
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5.4 Konfliktrådet  
Konfliktrådet organiserer en meglertjeneste som er gratis og som har til formål å løse tvister mellom 
private parter eller mellom individ og samfunn. Tjenesten tilbys i alle kommuner. Enhver kan ta kontakt 
med sitt konfliktråd for hjelp og veiledning. 

Oppfølgingsteam for unge lovbrytere er en frivillig reaksjonsform for ungdom som har begått alvorlig 
eller gjentatte lovbrudd. Ungdom kan tilbys dette som et alternativ til de tradisjonelle straffereaksjoner.  

Oppfølgingsteam innenfor konfliktrådsmodellen er en todelt straffereaksjon som innbefatter 
“RestorativeJustice” (gjenoppretting) og en tidsbestemt oppfølgingsavtale. Modellen går ut på at unge 
gjerningspersoner møter mennesker som er berørt av en kriminell handling ansikt til ansikt, og følges 
tett opp av et team bestående av konfliktråd, retts- og hjelpeapparatet.  

Målet er å motvirke en kriminell løpebane og bidra til en positiv utvikling for den enkelte unge lovbryter. 
Deltakelse i stormøte innebærer også at samarbeidspartnere legger et felles grunnlag for den 
tidsbestemte oppfølgingsavtalen. Det hele blir samordnet av en egen ungdomskoordinator tilsatt i 
konfliktrådet. 

Telefon: 22777090, E-post: Buskerud@konfliktraadet.no 

5.5 Tolk  
Pasienter og tolking: 

 Pasient/bruker skal ha informasjon om egen helsetilstand og behandling på et språk som 
vedkommende forstår. 

 Det er helsetjenesten som har plikt til og ansvar for å bestille tolk. 

 Tolketjenesten er gratis for pasienten/bruker. 

 Pasient/bruker kan ringe til helsetjenesten og be om at den bestiller tolk. 

 Pasient/bruker kan ha rett til tolk selv om vedkommende snakker norsk til daglig. Dette gjelder 
spesielt ved alvorlige og kroniske sykdommer, og ved samtaler om psykiske lidelser. 

 Bare en kvalifisert tolk skal brukes som tolk. 

 Barn skal ikke brukes som tolk. 

 Helsepersonell har plikt til å gi helsehjelp på en forsvarlig måte. Dersom pasient/bruker ikke 
ønsker tolk, skal vedkommende informeres om at dette kan få negative følger for helsen. 

 Telefontolk kan være et godt alternativ til å ha tolk til stede i rommet. 

 Hvis pasient/bruker ikke kan møte til avtalt time, må den avbestilles 24 timer i forveien. Hvis 
ikke, må en betale for konsultasjonen. 

Hva er en tolk og hva er tolkens oppgaver? 

 En godt kvalifisert tolk har tolkeutdanning og erfaring med å tolke. 

 En tolk sier tolkereglene på begge språk når samtalen starter. 

 En tolk skal ikke ta parti med noen av personene i samtalen. 

 En tolk har taushetsplikt og det er straffbart å bryte taushetsplikten. 

 En tolk skal tolke alt som blir sagt, men ikke gi råd eller legge til egne meninger  

 En tolk skal kun tolke, og skal ikke gjøre andre oppgaver for verken pasienten/bruker eller 
helsepersonell. 

 Tolken må ikke avbrytes, men få tid til å tolke det som partene i samtalen sier. 

 Alle spørsmål skal rettes til helsepersonellet, og ikke til tolken. 

Eksempler på hvor man kan søke etter kvalifisert tolk er: www.tolkeportalen.no og www.amesto.no/tolk  
og www.bestilltolk.no  
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6. Opplysningsplikt, avvergingsplikt og taushetsplikt 

6.1 Opplysningsplikten til barneverntjenesten 
Opplysningsplikten til barneverntjenesten innebærer at opplysninger skal gis uten hinder av 
taushetsplikten. Plikten til å gi opplysninger gjelder både av eget tiltak og etter pålegg fra 
barneverntjenesten.  

For at barneverntjenesten skal kunne ivareta et ansvar overfor barn som utsettes for vold i familien, er 
barneverntjenesten avhengig av å motta opplysninger fra andre som kjenner barnets situasjon. Selv 
om opplysningsplikten er helt nødvendig, avdekker opplysningsplikten vanskelige dilemmaer, ikke 
minst i saker der det er mistanke om at barn kan være utsatt for vold i familien. Det er av avgjørende 
betydning for barneverntjenesten å motta opplysninger om at et barn kan være utsatt for vold i 
familien, samtidig er det viktig at familier med problemer velger å oppsøke offentlige instanser og 
tjenester for å få hjelp. Konsekvensen av dette kan bli at forholdet mellom instansen eller tjenesten og 
familien blir vanskelig.  

Opplysningsplikten til barneverntjenesten er begrenset til å gjelde de mer alvorlige tilfeller: Tilfeller når 
det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig 
omsorgssvikt. I noen av tilfellene der det oppstår mistanke om at barn er utsatt for vold i familien, fører 
opplysningsplikten til at den enkelte må foreta vanskelige vurderinger. Det ligger en alvorlig anklage i 
det å melde fra til barneverntjenesten om at et barn kan være utsatt for vold i familien. Enda mer 
alvorlig er det imidlertid om et barn fortsetter å bli utsatt for vold direkte eller indirekte, ved å være 
vitne til vold, som påfører barnet alvorlige skader. 

Hvem opplysningsplikten gjelder for 

Opplysningsplikten til barneverntjenesten gjelder for alle offentlige instanser og tjenester og offentlig 
ansatte eller andre som utfører tjenester for disse. Den gjelder også for en rekke yrkesutøvere med 
profesjonsbestemt taushetsplikt, jf. Barnevernsloven §6-4 tredje ledd. 

Plikten påligger den enkelte medarbeider. At plikten påligger den enkelte er imidlertid ikke til hinder for 
at det kan etableres praktiske rutiner som innebærer at opplysninger til barneverntjenesten formidles 
gjennom en bestemt person, for eksempel en styrer i en barnehage. Slike rutiner må ikke føre til 
forsinkelser og kan ikke gi denne personen adgang til å overprøve om opplysningsplikten foreligger. 

Slike rutiner fratar uansett ikke den enkelte et selvstendig ansvar for å formidle opplysningene til 
barneverntjenesten dersom den enkelte mener at opplysningsplikt foreligger. 

Mishandling i hjemmet eller andre former for alvorlig omsorgssvikt 

Når det gjelder spørsmålet om et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for 
alvorlig omsorgssvikt, viser opplysningspliktbestemmelsene blant annet til bestemmelsene i 
barnevernloven §§ 4-10, 4-11 og 4-12.  

Disse bestemmelsene gir på nærmere angitte vilkår adgang til å treffe vedtak dersom barn er i 
situasjoner som beskrevet i bestemmelsene. Dersom et barn er utsatt for vold i familien vil det ofte 
være klart at dette kan karakteriseres som mishandling i hjemmet eller andre former for alvorlig 
omsorgssvikt. Dette vil for eksempel være tilfellet ved seksuelle overgrep eller annen fysisk vold av 
større omfang i hjemmet. Men også i andre tilfeller, der barnet er vitne til vold eller der barnet utsettes 
for fysisk eller psykisk vold av mindre omfang, kan barnet være utsatt for alvorlig omsorgssvikt i lovens 
forstand. Hvorvidt mistanke om slike forhold omfattes av opplysningsplikten vil blant annet avhenge av 
en totalvurdering av den skaderisiko barnet utsettes for, herunder voldens karakter og hyppighet, 
barnets allmenne tilstand og eventuelt andre forhold som sier noe om hvordan barnet har det i 
hjemmet. 

Grunn til å tro 

En mistanke om at et barn kan være utsatt for vold i familien kan bygge på alt fra en uspesifikk følelse 
om at noe kan være galt, til tydelige tegn på at barnet utsettes for vold. Kravet om at det må være 
”grunn til å tro” innebærer at det må foreligge en begrunnet bekymring for at barnet befinner seg i en 
situasjon som utløser opplysningsplikten. Det må altså foreligge noe mer enn en vag mistanke. Det 
stilles imidlertid ikke krav om sikker kunnskap om at barnet befinner seg i en slik situasjon. 
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Opplysningene skal overleveres når opplysningsplikten foreligger 

Når opplysningsplikten foreligger skal opplysningene uten hinder av taushetsplikten umiddelbart gis 
videre til barneverntjenesten. Bestemmelsen om opplysningsplikt opphever dermed den 
taushetsplikten giveren av opplysningene i utgangspunktet har.  

Den som sitter med opplysningene skal derfor i utgangspunktet ikke foreta ytterligere undersøkelser 
for å bekrefte eller avkrefte innholdet i sin bekymring når opplysningsplikten foreligger. 

Opplysningsplikten faller ikke bort selv om vedkommende selv forsøker å avhjelpe situasjonen. På 
tross av at flere instanser eller tjenester legger stor vekt på samarbeid med familier som har 
problemer, kan de ikke på dette stadiet foreta en nærmere vurdering av om det ut i fra hensynet til 
barnet og familien er best å gi opplysningene videre til barneverntjenesten eller ikke.  

Når opplysningsplikten først foreligger, kan instansen eller tjenesten med andre ord ikke velge om 
opplysningene skal gis eller ikke - opplysningene skal da overleveres til barneverntjenesten. Så lenge 
det på det tidspunkt opplysningene ble gitt var grunn til å tro at barnet ble mishandlet eller at det forelå 
andre former for alvorlig omsorgssvikt, har den som ga opplysningene til barneverntjenesten gjort det 
som var vedkommende sin plikt.  

Dersom det i ettertid skulle vise seg at barnets situasjon er mindre alvorlig enn antatt, eventuelt at 
barnet ikke er utsatt for vold i familien, har den som ga opplysninger til barneverntjenesten dermed 
ikke brutt sin taushetsplikt. 

Informasjon om at melding gis til barneverntjenesten 

Det kan stilles spørsmål ved om barnet og dets omsorgspersoner skal informeres om at 
opplysningene overleveres til barneverntjenesten. I saker der det foreligger en mistanke om at et barn 
er utsatt for vold i familien, kan det være et selvstendig og vesentlig poeng at det er 
barneverntjenesten eller eventuelt politiet som vurderer om og når det skal informeres. Av sikkerhet til 
barn og partner og det vil kunne skade både barneverntjenestens og politiets arbeid med saken 
dersom den mistanken retter seg mot allerede er blitt informert før opplysningene er blitt gitt til 
barneverntjenesten og politiet. 

Etter pasientrettighetsloven § 3-6 er hovedregelen at det skal gis informasjon om at opplysninger er 
gitt til barnevernet. Bare i situasjoner der det å gi opplysninger kan være direkte til skade for barnet, 
kan man unnlate å informere de som har foreldreansvaret. 

Den som har gitt opplysninger er ikke sikret anonymitet 

Opplysningsplikten forutsetter at den som gir melding gir seg til kjenne slik at barneverntjenesten på 
best mulig måte kan vurdere innholdet i meldingen og behovet for å innhente ytterligere opplysninger.  

Når det foreligger en mistanke om at et barn er utsatt for vold i hjemmet som utløser opplysningsplikt, 
skal melderen derfor ikke gi opplysningene anonymt. Barneverntjenesten kan heller ikke garantere 
den som har gitt opplysninger anonymitet dersom opplysningene medfører at det opprettes en 
barnevernssak. Grunnen til dette er forvaltningslovens hovedregel om at partene har adgang til å gjøre 
seg kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven § 18. Dette gjelder uten hinder av eventuell 
taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 1.  

I visse tilfeller hvor det foreligger helt spesielle grunner til at den som ga opplysningene bør beskyttes, 
kan opplysning om vedkommende likevel unntas sakens parter etter forvaltningsloven § 19 annet ledd 
b. Slike grunner kan for eksempel foreligge dersom det er grunn til å tro at den som ga opplysningene 
kan bli utsatt for hevnaksjoner dersom identiteten blir gjort kjent. Denne adgangen til å unnta 
opplysningene gjelder imidlertid ikke for dokumenter som fremlegges for fylkesnemnda for sosiale 
saker, jf. barnevernloven § 7-1 d jf. sosialtjenesteloven § 9-5. 

Barneverntjenestens tilbakemelding til den som har gitt opplysninger 

Taushetsplikten etter barnevernloven § 6-7 gjelder også overfor den som har gitt melding til 
barneverntjenesten om bekymring for et barns atferd eller dets omsorgssituasjon. 

Iflg. lovendringen 01.07.09 plikter barneverntjenesten å gi den som har sendt melding til 

barneverntjenesten, jf. § 4-2, tilbakemelding. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at 
meldingen ble mottatt. Tilbakemelding kan unnlates i tilfeller der meldingen er åpenbart grunnløs, eller 
der andre særlige hensyn taler mot å gi tilbakemelding. 
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Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt. Dersom meldingen kommer fra melder som 
omfattes av § 6-4 annet og tredje ledd, skal tilbakemeldingen også opplyse om hvorvidt det er åpnet 
undersøkelsessak etter § 4-3. 

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at barneverntjenesten gir den som har gitt melding til 
barneverntjenesten en generell tilbakemelding om at meldingen er mottatt og at den vil bli fulgt opp i 
overensstemmelse med bestemmelsene i barnevernloven. En slik generell tilbakemelding vil ikke 
inneholde noen opplysninger som ikke allerede er kjent for melderen, og er dermed ikke underlagt 
taushetsplikt. 

Utover adgangen til å gi en slik generell tilbakemelding innebærer taushetsplikten at 
barneverntjenesten som hovedregel verken har rett eller plikt til å gi melderen tilbakemelding om 
hvorvidt barneverntjenesten finner grunn til å gå videre med saken, eventuelt på hvilken måte saken 
følges opp videre. Når barneverntjenesten mottar en melding plikter barneverntjenesten snarest, og 
senest innen en uke, å gjennomgå meldingen og vurdere behovet for å følge opp meldingen med 
undersøkelse. Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for 
tiltak skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet. 

Særlig om politiets opplysningsplikt 

Dersom politiet får kjennskap til eller mistanke om at barn mishandles av foreldre, foresatte eller andre 
som barnet bor sammen med, skal det straks meldes fra om dette til barneverntjenesten, jf. 
barnevernloven § 6-4 annet ledd, forvaltningsloven § 13 f annet ledd, straffeprosessloven § 61 c første 
ledd nr. 8 og påtaleinstruksen § 5-2. 

Politiets plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten går i visse tilfeller noe lenger enn det som 
følger av barnevernlovens bestemmelse om opplysningsplikt. Påtaleinstruksen § 5-2 annet ledd 
pålegger politiet å underrette barnevernstjenesten om bruk av tvangsmidler eller andre etterforsknings 
skritt dersom det er grunn til å tro at det samtidig bør settes i verk tiltak overfor barnet. Vilkåret er 
imidlertid at det ikke må være utilrådelig av hensyn til etterforskningen å gi slik melding. I politiets 
tjenesteinstruks § 12-4 presiseres politiets plikt til å underrette barnevernet om straffbare forhold som 
er begått mot barn med henvisning til påtaleinstruksen. 

Særlig om helsepersonells opplysningsplikt 

Opplysningsplikten for helsepersonell retter seg bare mot personell som yter helsehjelp og som har en 
selvstendig dokumentasjonsplikt, jf. helsepersonelloven § 33. Med helsepersonell menes personer 
som har autorisasjon eller lisens i medhold av helsepersonelloven §§ 48 og 49, jf. § 3 første ledd nr. 1. 
Som helsepersonell menes videre personer i helsetjenesten eller i apotek, jf. helsepersonelloven § 3 
første ledd nr.2 og elever og studenter under helsefaglig opplæring, jf. helsepersonelloven § 3 første 
ledd nr. 3, dersom de yter helsehjelp i sin arbeidssituasjon. Autorisert helsepersonell som arbeider i 
apotek og som yter helsehjelp, vil ha opplysningsplikt. De opplysninger som er nedtegnet i 
pasientjournal i forbindelse med at det er gitt helsehjelp, og på bakgrunn av journalføringsplikten i 
helsepersonelloven § 39 omfattes dermed av opplysningsplikten. 

Annen dokumentasjon (for eksempel reseptregister) som benyttes i virksomheten som ledd i driften vil 
ikke omfattes av opplysningsplikten. 

Opplysningsplikten etter helsepersonelloven § 33 er knyttet til det enkelte helsepersonell. I den 
enkelte helseinstitusjon skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for å utlevere opplysninger 
når et helsepersonell henvender seg til den utpekte med sin bekymring. Denne bestemmelsen har 
som siktemål å forhindre at flere personer utleverer opplysninger om samme pasient etter ulikt 
vurderingsgrunnlag. Dette fratar imidlertid ikke det enkelte helsepersonellet plikten til å gi 
opplysninger, og helsepersonellet vil fremdeles ha like stor plikt til å påse at riktig informasjon 
videreformidles. Dersom det skulle bli uenighet mellom institusjonens ansvarlige og det helsepersonell 
som ønsker å gi opplysningene, kan den som ønsker å gi opplysninger selv gå direkte til 
barneverntjenesten, dersom den ansvarlige ikke vil gå videre med opplysningene. Helsepersonell har 
plikt til å nedtegne i pasientjournalen hvilke forhold som lå til grunn for at opplysningsplikt til 
barneverntjenesten forelå. 

Selv om helsetjenesten ikke har noen generell adgang til å gi opplysninger til andre 
forvaltningsorganer eller til politiet, er det bestemmelser i helsepersonelloven som gir mulighet for at 
opplysninger kan gis til andre, når bestemte vilkår er oppfylt. 

Opplysninger kan gis til samarbeidende personell og til andre som yter helsehjelp, når det er 
nødvendig for å kunne yte forsvarlig helsehjelp, og pasienten ikke motsetter seg det, jf. 
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helsepersonelloven §§ 25 og 45. Videre er ikke taushetsplikten til hinder for at det gis opplysninger når 
det i lov eller i medhold av lov er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt ikke skal gjelde.  

Taushetsplikten etter helsepersonelloven er ikke til hinder for at opplysninger kan gis videre ”når 
tungtveiende private eller offentlige hensyn gjør det rettmessig”, jf. helsepersonelloven § 23 nr. 4. Det 
er lagt til grunn en streng norm for når det kan være aktuelt å benytte denne opplysningsretten. Det er 
bare i helt spesielle alvorlige situasjoner at det kan være aktuelt å sette til side taushetsplikten på dette 

grunnlaget. Hensynene som taler for å bryte taushetsplikten må veie vesentlig tyngre enn hensynene 
som taler for å bevare tausheten. I alminnelighet vil det være snakk om nødrettsbetraktninger. Det 
betyr at det skal mye til før opplysninger kan gis. 

Helsepersonell kan ha opplysningsrett etter helsepersonelloven § 23 nr. 4 i situasjoner hvor det 
foreligger truende farer. Helsepersonell har derimot vanligvis ikke slik opplysningsrett dersom det er 
for sent å avverge faren, for eksempel dersom barnet allerede har vært utsatt for volden og det ikke er 
grunnlag for å anta at barnet kan bli utsatt for ytterligere vold. 

De situasjoner som aktualiserer opplysningsretten etter helsepersonelloven § 23 nr. 4 vil kunne være 
like alvorlige som de situasjoner som utløser opplysningsplikt til barneverntjenesten etter 
helsepersonelloven § 33. Når opplysningsplikten til barneverntjenesten foreligger skal opplysningene 
videreformidles til barneverntjenesten. 

Helsepersonell vil etter helsepersonelloven § 23 nr. 4 ha mulighet til å gi opplysninger både til politiet 
og barneverntjenesten. Disse instansene kan så iverksette nødvendige tiltak. I mange tilfeller kan det 
være nærliggende å melde fra til barneverntjenesten som har myndighet til å ivareta barnets 
interesser. I enkelte tilfeller vil imidlertid melding til barneverntjenesten ikke gi barnet tilstrekkelig 
beskyttelse raskt nok. I slike situasjoner vil det være mest aktuelt å melde fra til politiet. 

6.2 Plikten til å anmelde eller på annen måte avverge alvorlige 
forbrytelser 
Alle har en generell plikt til å søke å hindre visse former for alvorlige forbrytelser gjennom å anmelde 
forholdet til politiet eller på annen måte avverge forholdet, jf. straffeloven § 139. Denne avvergeplikten 
går foran lovbestemt taushetsplikt. Forbrytelsene som er omfattet er blant annet familievold, voldtekt, 
seksuell omgang med barn, seksuelt misbruk av fosterbarn eller stebarn eller noen under 18 år som 
står under vedkommendes omsorg, myndighet eller oppsikt, samt voldtekt, grov legemsbeskadigelse 
og drap av barn eller voksne. 

Plikten til å anmelde eller på annen måte avverge alvorlige forbrytelser gjelder bare ved pålitelig 
kunnskap om at en slik forbrytelse er i ferd med, eller ventes å finne sted. Er forbrytelsen allerede 
gjennomført har man bare plikt til å anmelde eller på annen måte avverge dersom det kan forebygge 
nye alvorlige forbrytelser. Plikten gjelder derfor ikke dersom den aktuelle voldshandlingen allerede er 
gjennomført, og det ikke er tale om å forebygge ny vold eller følgene av volden.  

For andre instanser og tjenester enn barneverntjenesten vil det å gi barneverntjenesten opplysninger 
om at et barn er utsatt for slike alvorlige forbrytelser i en del tilfeller kunne være en annen måte å 
avverge forbrytelsen på enn ved å anmelde forholdet til politiet. I enkelte tilfeller vil imidlertid det å gi 
opplysninger til barneverntjenesten ikke gi barnet tilstrekkelig beskyttelse raskt nok. I slike tilfeller kan 
eneste alternativ være å anmelde forholdet til politiet. 

Barneverntjenesten har den samme plikten til å anmelde eller på annen måte avverge alvorlige 
forbrytelser som andre instanser og tjenester. Barneverntjenestens primære oppgave er imidlertid 
nettopp å beskytte barn mot mishandling og overgrep. Plikten til å anmelde til politiet vil derfor først 
inntre dersom barneverntjenesten ikke på annen måte, for eksempel ved å igangsette egne tiltak, kan 
avverge alvorlige forbrytelser mot barnet. 

6.3 Særlig om helsepersonellsopplysninger til politiet som nødetat 
Helsepersonell har i tillegg til plikten etter straffeloven § 139 plikt til å varsle nødetater der dette er 
“nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom”, jf. helsepersonelloven § 31. Denne 
bestemmelsen kan medføre en plikt til å gi politiet opplysninger om mishandling av barn der dette er 
nødvendig for å avverge videre mishandling. 
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6.4 Samtykke 
Taushetsplikten er som hovedregel begrunnet i hensynet til beskyttelse av den som har krav på 
taushet. Dersom den som har krav på taushet samtykker i at opplysningene gjøres kjent for andre, 
oppheves taushetsplikten så langt som samtykket gjelder. Dette følger både av forvaltningsloven § 13 
a nr. 1, straffeprosessloven § 61 b nr. 1, helsepersonelloven § 22, pasientrettighetsloven § 3-6 annet 
ledd og familievernkontorloven § 6 første ledd. Samtykke opphever således taushetsplikten for alle de 
offentlige instanser og tjenester som er sentrale i forhold til saker der barn er utsatt for vold i familien. 

Når samtykke er aktuelt 

Som et generelt utgangspunkt bør samarbeid mellom instanser og tjenester i størst mulig grad bygge 
på samtykke til videreformidling av opplysninger fra dem som har krav på taushet.  

Innhenting av samtykke bidrar til å etablere et åpent og tillitsfullt samarbeid mellom instansene og 
tjenestene, barnet og familien. Dette har en egenverdi, og vil dessuten ofte være en forutsetning for å 
kunne hjelpe barnet og familien på best mulig måte. For sosialtjenestens del kommer prinsippet om 
medvirkning til uttrykk i sosialtjenesteloven § 8-4 hvor det heter at tjenestetilbudet så langt mulig skal 
utformes i samarbeid med klienten. Prinsippet kommer også til uttrykk i sosialtjenesteloven § 8-5 og 
barnevernloven § 6-4 hvor det heter at opplysninger så lang som mulig skal innhentes i samarbeid 
med den saken gjelder eller slik at vedkommende har kjennskap til innhentingen.  

Utgangspunktet om at formidling av opplysninger mellom instanser og tjenester fortrinnsvis bør skje på 
grunnlag av samtykke, gjelder imidlertid ikke i alle faser for alle typer saker der barn er utsatt for vold i 
familien. Både opplysningsplikten til barneverntjenesten, jf. kapittel 4, og anmeldelsesplikten til politiet 
ved alvorlige straffbare forhold, jf. kapittel 5, gjelder uavhengig av samtykke.  

I oppdagelsesfasen vil det dessuten i en del tilfeller kunne være av avgjørende betydning for den 
videre undersøkelsen eller etterforskningen av saken at barneverntjenesten og/eller politiet blir varslet 
før familien blir informert. Det bør da være barneverntjenesten eller politiet som avgjør når familien 
skal informeres.  

I utredningsfasen og tiltaksfasen vil det være mer aktuelt å forsøke å innhente samtykke. I saker der 
barn utsettes for vold i familien kan det imidlertid av og til, ut fra sakens karakter, være vanskelig både 
å få innhentet samtykke og å få etablert et nærmere samarbeid med familien. I en del av sakene der 
barn er utsatt for vold i familien vil den eller de som etter hovedregelen kan samtykke i at opplysninger 
om barn gis ut (vanligvis barnets foreldre) være inhabile fordi deres interesser strider mot barnets.  

I alvorlige tilfeller der foreldrenes interesser klart strider mot barnets interesser vil det ikke være aktuelt 
å innhente samtykke fra foreldrene. I slike tilfeller må det foreligge annet grunnlag for videreformidling 
av opplysninger. 

Krav til samtykke 

Når samtykke er aktuelt må det innhentes under omstendigheter som sikrer at det skjer frivillig og etter 
grundige overveielser hvor den som har krav på taushet har full oversikt over konsekvensene. 
Personen må opplyses om hva samtykket innebærer, herunder hvilke opplysninger det gjelder, hvem 
som skal få opplysningene og hva opplysningene skal brukes til. 

Det finnes i liten grad formelle formkrav til et samtykke. Både hensynet til forsvarlig saks behandling 
og behovet for i ettertid å kunne dokumentere hva noen har samtykket til, innebærer at et samtykke 
normalt bør være skriftlig. Det bør fremgå hvem som har samtykket, hvilke opplysninger samtykket 
gjelder, og hvilke mottakere og/eller formål samtykket gjelder for. Et samtykke kan når som helst, helt 
eller delvis, trekkes tilbake. 

Kompetanse til å samtykke 

Hovedregelen er at det er den opplysningene gjelder som kan samtykke i at de gis ut. Dersom 
opplysningene gjelder flere personer, for eksempel i en familie, må alle personene samtykke. Når et 
barn er utsatt for vold i familien blir spørsmålet hvem som kan samtykke i at opplysninger om barnet 
gis ut. Når opplysningene gjelder et barn kreves som en hovedregel samtykke fra den eller de som har 
foreldreansvaret. 

Etter barnevernloven § 6-3 har barn egne partsrettigheter fra de har fylt 15 år. Etter barnevernloven vil 
således både barnets og foreldrenes samtykke være nødvendig når barnet har fylt 15 år.  

Dersom de aktuelle opplysningene bare gjelder barnet vil i utgangspunktet barnets samtykke være 
tilstrekkelig. For helsetjenesten gjelder egne regler i pasientrettighetsloven om hvem som kan 
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samtykke til helsehjelp, jf. pasientrettighetsloven kapittel 4. Det er ellers ikke regulert i lovgivningen når 
mindreårige har en selvstendig samtykkekompetanse.  

Som et utgangspunkt kan samtykke fra barnet innhentes dersom barnet har oppnådd en slik 
modenhetsgrad at han eller hun kan forstå rekkevidden av samtykket. En grense på 16 år, tilsvarende 
hovedregelen om samtykkekompetanse for barn etter pasientrettighetsloven, kan benyttes som et 
veiledende utgangspunkt ved vurderingen av barnets modenhetsgrad. 

6.5 Anonymisering 
Taushetsplikten er begrunnet i hensynet til beskyttelse av den som har krav på taushet.  

Dersom opplysningene i en sak kan anonymiseres på en effektiv måte, er den som har krav på 
taushet fortsatt beskyttet. Anonymitet foreligger bare dersom det ikke er mulig, verken direkte eller 
indirekte, å spore opplysningene tilbake til de enkeltpersoner opplysningene knytter seg til. Dersom 
behovet for beskyttelse må anses ivaretatt ved at de aktuelle opplysningene gis i statistisk form eller 
ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, kan opplysningene brukes uten hinder 
av taushetsplikten. Dette følger av forvaltningsloven § 13 a nr. 2, straffeprosessloven § 61 b nr. 2 og 
helsepersonelloven § 23 nr. 3. Anonymisering opphever således taushetsplikten for alle de offentlige 
instanser og tjenester som er sentrale i forhold til saker der barn er utsatt for vold i familien. 

Når anonymisering er aktuelt 

Saker der barn utsettes for vold i familien, eller der det er mistanke om dette, er ofte kompliserte. Det 
kan derfor være nyttig å diskutere problemstillinger og å få konkrete råd i samtaler med andre 
fagpersoner og instanser. Dette kan være særlig aktuelt i en innledende fase, hvor den som sitter med 
opplysninger kan være svært usikker på videre fremgangsmåte. I slike tilfeller kan det å ta saken opp i 
anonymisert form være en god løsning og ofte en nødvendig forutsetning. 

Krav til anonymiseringen 

Videreformidling av opplysninger på grunnlag av anonymisering kan bare skje hvis den opplysningene 
gjelder er effektivt beskyttet mot å bli identifisert.  

En konkret sak kan anonymiseres ved at navn, adresse og andre individualiserende kjennetegn tas 
bort og eventuelt erstattes med bokstaver eller lignende. Det kan også gis et sammendrag av saken 
uten at individualiserende data tas med. Det må vurderes fra sak til sak om opplysninger kan 
videreformidles i anonymisert form. Det må ikke bare vurderes om personene opplysningene gjelder 
kan identifiseres ut i fra de konkrete opplysningene som vurderes videreformidlet. Det må også 
vurderes om disse opplysningene kan kobles sammen med andre opplysninger slik at de til sammen 
kan identifisere personene opplysningene gjelder. 

Dersom opplysningene gjelder en sak som allerede er alminnelig kjent, kan det være en fare for at 
opplysningene som vurderes videreformidlet kan kobles sammen med denne saken. Dersom 
opplysningene gjelder en person som fra før er kjent for mottakeren, kan det være fare for at 
opplysningene kan kobles sammen slik at personene opplysningene gjelder blir identifisert. Den som 
vurderer å gi opplysninger i anonymisert form må derfor forsikre seg om at mottakeren ikke sitter med 
opplysninger som innebærer at personene opplysningene gjelder kan bli identifisert. I små kommuner 
kan selv få opplysninger gi muligheter for å kjenne igjen en person. Det er større fare for at personene 
opplysningene gjelder kan bli identifisert i et lite og gjennomsiktig samfunn enn i en stor by. 

Bruk av opplysninger for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller 
innhentet for, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 2 og straffeprosessloven § 61 c nr. 2.  

Opplysningene kan blant annet brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring 
av avgjørelse, oppfølging og kontroll. Adgangen til å gi opplysninger fra seg kan benyttes når det i 
forbindelse med saksforberedelse er behov for å ta kontakt med en annen instans eller tjeneste for å 
innhente opplysninger med relevans for saken. For å få innhentet relevante opplysninger, vil det ofte 
være nødvendig å gi fra seg opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Slike opplysninger kan gis 
uten hinder av taushetsplikten så langt det er nødvendig for å få relevante opplysninger i saken. Hvilke 
opplysninger som kan gis, og mengden av opplysninger må vurderes i forhold til den enkelte 
samarbeidspartner. 

Dette grunnlaget åpner kun for en adgang til å gi opplysninger fra seg. Den som blir kontaktet i 
forbindelse med innhenting av informasjon må imidlertid på selvstendig grunnlag vurdere om 
informasjonen kan videreformidles. 
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Grunnlaget gjelder for de tjenestene og instansene som ikke omfattes av helsepersonelloven, eller lov 
om familievernkontor. Helsepersonell kan bare gi taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende 
personell eller utlevere dem til andre som yter helsehjelp dersom det er nødvendig for å yte helsehjelp, 
jf. helsepersonelloven §§ 25 og 45.  

Pasienten kan motsette seg at opplysninger utleveres, og pasientens oppfatning må da som regel 
respekteres. Ansatte ved familievernkontor kan gjøre opplysninger kjent for annet personell ved det 
enkelte kontor av hensyn til klientbehandlingen, med mindre klienten motsetter seg det og det etter 
forholdene kan og bør respekteres, jf. lov om familievernkontor § 7. 

6.6 Adgang til å gi opplysninger til andre forvaltningsorgan og 
adgang til å anmelde lovbrudd til politiet  
Forvaltningsloven § 13 b nr. 5 gir et forvaltningsorgan en generell adgang til å opplyse et annet 
forvaltningsorgan om en persons forbindelse med organet, om avgjørelser som er truffet, og ellers 
slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, 
instruks eller oppnevningsgrunnlag. 

Det er særlig alternativet ”opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets 
oppgaver” som her er aktuelt. Dette alternativet gir for eksempel skolen adgang til å gi opplysninger til 
andre offentlige instanser og tjenester når det er nødvendig for å ivareta hensynet til elevens 
opplæring.  

Dersom en elev er utsatt for vold i familien, påvirker dette elevens opplæring på en negativ måte. Da 
vil relevante opplysninger om forholdet kunne videreformidles når dette er nødvendig for å bedre 
forholdet. Adgangen til å gi opplysninger avhenger ikke av at det er nødvendig å gi opplysninger for å 
fremme avgiverinstansen eller tjenestens oppgaver i den enkelte saken. Det er tilstrekkelig at 
videreformidling av opplysningene er nødvendig for å fremme avgiverinstansen eller tjenestens 
virksomhet og formål.  

Etter forvaltningsloven § 13 b nr. 6 har et forvaltningsorgan også adgang til å anmelde eller gi 
opplysninger om lovbrudd til politiet, når det finnes ønskelig av allmenne omsyn, eller forfølgning av 
lovbruddet har naturlig sammenheng med avgiverorganets oppgaver.  

Av de instanser og tjenester som omfattes av denne veilederen gjelder bestemmelsene fullt ut for 
skolen og barnehagen. Dette innebærer at for disse er adgangen til å videreformidle opplysninger til 
andre instanser og tjenester relativt vid.  

Også for politiet gjelder adgangen til å gi andre organer opplysninger for å fremme politiets oppgaver, 
jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og straffeprosessloven § 61 c første ledd nr. 7. 

For barneverntjenesten og sosialtjenesten gjelder lignende men mer begrensede grunnlag, se punkt 
6.4.1 og 6.4.2 nedenfor. For helsetjenesten og familievernkontorene er det ikke noen generell adgang 
til å gi opplysninger til andre forvaltningsorganer eller til politiet. Helsepersonelloven har ingen 
bestemmelse som tilsvarer forvaltningsloven § 13 b nr. 5, se imidlertid punkt 6.4.3. 

6.7 Særlig om barneverntjenesten 
Barneverntjenestens adgang til å gi opplysninger til andre forvaltningsorgan, og til å anmelde eller gi 
melding om lovbrudd til politiet, er mer begrenset enn det som følger av forvaltningsloven § 13 b nr. 5 
og 6. Barneverntjenesten kan bare gi slike opplysninger når dette er nødvendig for å fremme 
barneverntjenestens eller institusjonens oppgaver, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller 
alvorlig skade for noens helse, jf barnevernloven § 6-7 tredje ledd. 

Nødvendig for å fremme barneverntjenestens eller institusjonens oppgaver 

For barneverntjenesten er adgangen til å gi opplysninger til andre offentlige instanser og tjenester 
knyttet opp til hensynet til det enkelte barn. Barneverntjenesten kan derfor alltid gi opplysninger til 
andre offentlige instanser og tjenester når dette etter en konkret vurdering er nødvendig for å fremme 
barneverntjenestens oppgaver overfor et barn som er eller kan være utsatt for vold i familien. 
Barneverntjenesten kan ikke gi opplysninger ut i fra rene arbeidsmessige betraktninger, ved at dette 
forenkler barneverntjenestens arbeidsoppgaver, eller dersom formålet bare er å fremme 
mottakerorganets arbeidsoppgaver. 
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Nødvendig for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse 

Barneverntjenesten kan også gi opplysninger til andre offentlige tjenester og instanser når det er 
nødvendig for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse. Dette grunnlaget 
for å videreformidle opplysninger er bare aktuelt i situasjoner hvor hensynet til barnet er ivaretatt, men 
hvor barneverntjenesten mener det er nødvendig å beskytte andre personers interesser. Det kan or 
eksempel være aktuelt å gi opplysninger til politiet om nærliggende fare for alvorlig mishandling av en 
voksen. 

6.9 Anmeldelse 
Vold i nære relasjoner er undergitt ubetinget offentlig påtale, og politiet bør i størst mulig grad ta 
ansvaret for at anmeldelse blir skrevet. Det er i slike saker ikke nødvendig for en fornærmet å anmelde 
det straffbare forholdet selv. Politiet kan på selvstendig grunnlag iverksette etterforskning. Det er viktig 
at det på forhånd foreligger nødvendig informasjon / dokumentasjon som danner grunnlag for videre 
straffesaksbehandling. 
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7. Eksisterende rutiner i voldssaker 

7.1 Ansvar i voldssaker 
All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at kommunens innbyggere ivaretas og kan 
leve i et samfunn uten vold, overgrep eller frykt for dette. 

Mistanke om vold og overgrep oppstår gjerne i offentlige tjenester som møter alle barn, unge og 
familier. Eksempler på dette er skoler, barnehager og helsestasjoner. Andre tjenester og virksomheter 
som Nav, deler av pleie og omsorg, andre deler av helsetjenesten og deler av kulturtjenesten 
representerer imidlertid også fagområder som gjennom møteplasser med sine brukere kan få en rolle 
som ”oppdager”. 

7.2 Spesielt for helsetjenestene 
Helsepersonell er underlagt et lovverk som pålegger dem et noe sterkere hensyn til personvern enn 
de fleste andre offentlige tjenester. Dette, og at helsepersonell er underlagt bestemte 
autorisasjonsordninger, gjør at det stilles noe høyere krav til disse profesjonenes grunnarbeid før 
barneverntjenesten koples inn. 

Ut over dette gjelder de samme rutinene for helsepersonell og helsetjenester som for de øvrige 
offentlige tjenestene. 

7.3 Barneverntjenestens rutiner 
Barneverntjenestens arbeid er strengt lovregulert. Det skilles tydelig mellom meldingsfase, 
undersøkelsesfase og tiltaksfase. Og tydelige frister for meldingsavklaring (7 dager) og undersøkelse 
(3 mnd) er lovbestemt. Barneverntjenesten har også bestemmelser knyttet til personvern og 
taushetsplikt som er strengere enn for det meste av annen offentlig virksomhet.  

Barnevernet kan, og vil som oftest, være en nyttig samtalepartner når det dukker opp mistanke om 
vold eller overgrep mot barn, herunder også mistanke om at barnet er vitne til vold i hjemmet. Slike 
samtaler kan være på anonymt grunnlag, men når en sak er meldt til barnevernet, er det barnevernet 
som styrer det videre løpet. Hver henvendelse som identifiserer et mulig offer er å anse som en 
melding.  

‘Barnevernet har plikt til selvstendig å vurdere om de skal anmelde voldssaker, men som hovedregel 
vil man i Skien gå til politiet med slike saker. Barnevernet kan ikke innhente opplysninger og 
dokumentasjon for å bistå politiet i deres etterforskning, men dette gjøres i forbindelse med at 
barnevernet gjennomfører en egen undersøkelsessak parallelt med politiets etterforskning. Til eget 
bruk kan barnevernet innhente opplysning og dokumentasjon fra familien, skole, barnehage, SFO, 
helsesøster, helsestasjon osv. vedrørende barnet. 

Når barneverntjenesten vurder at et barn må plasseres utenfor hjemmet mot foreldrenes vilje, skal det 
forberedes en sak for Fylkesnemnda for barnevern og sosial saker som fatter vedtak om dette opp 
mot de kriteriene barnevernloven setter for omsorgsovertagelse. 

Barn kan imidlertid også plasseres etter akuttvedtak fattet av barnevernleder eller politijurist, men 
dette må da godkjennes av Fylkesnemnda innen 48 timer. Så må saken saksforberedes og behandles 
i sin fulle bredde innen 6 uker. Slike vedtak må, foruten å være basert på barnevernlovens kriterier for 
omsorgsovertagelse, også være tydelig hjemlet i trussel mot barnets liv og helse. Barnevernet har 
egne saksbehandlingsrutiner som regulerer alt barnevernfaglig arbeid. 

7.4 Politiets rutiner  
Politiet kan skrive en anmeldelse på bakgrunn av et straffbart forhold, eller motta en anmeldelse om 
en mulig straffbar handling, eks. gjennom brev, tlf. eller personlig oppmøte. 

Avhengig av opplysninger som fremkommer i anmeldelsen, blir det avgjort hva som skal gjøres videre. 
I en del tilfeller mottar politiet melding om vold fra barneverntjenesten som utløser politiets 
etterforskningsplikt. Formålet med etterforskningen er, foruten å avdekke kriminalitet, også å bidra 
med nødvendige opplysninger i forhold til barneverntjenestens behandling av spørsmålet om det skal 
settes i verk tiltak etter barnevernloven. 

Ut i fra de opplysningene som fremkommer i meldingen, oppretter politiet straffesak. 
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Politiet beslutter om det skal foretas tilrettelagte avhør der det er vitner under 16 år. Avhøret skal 
foretas så fort som mulig og senest to uker etter at anmeldelse av den straffbare handlingen er mottatt 
av politiet, jfr. Forskrift om avhør av barn og andre særlige sårbare fornærmede og vitner (tilrettelagte 
avhør) Tilrettelagte avhør tas av en politietterforsker under ledelse av en påtalejurist, jfr 
straffeprosessloven §239a  

Politietterforskeren er ofte en utdannet polititjenestemann/ kvinne med erfaring i å kommunisere med 
barn. I saker der barnevernet har eller kan få en rolle i saken, tilstrebes det at også barnevernet 
inviteres til å være til stede i forbindelse med tilrettelagte avhør. Tilrettelagte avhør skjer i 
spesialinnredede rom i Statens barnehus. Hovedhensikten med at det gjennomføres tilrettelagte avhør 
på denne måten, er at barn under 16 år skal slippe å møte i retten dersom det blir tatt ut tiltale. 
Videoopptak av avhøret kan da vises i retten. Det oppnevnes setteverge av overformynderiet for barn / 
unge under 18 år der det er motstrideneinteresser mellom den mindreårige og verge, eks. mor/far. 
Setteverge oppnevnes for å bistå barnet i forbindelse med straffesaken. Politiet vurderer fra sak til sak 
hvilke etterforskingsskritt som kan gjennomføres. Dette gjøres ut fra de opplysningene som foreligger 
før et evt. tilrettelagte avhør. Eksempler på slike etterforskingsskritt kan være: avhør av den 
mistenkte/siktede og av sentrale vitner, ransaking etc. Man bestreber seg på å koordinere slike 
aktiviteter i løpet av samme dag. Koordinering av oppfølging av barnet og familien, bl.a. samarbeid 
med barnevernet i den enkelte sak, skjer i alle saker, og knyttes ikke direkte opp mot 
etterforskingsskrittene i enkeltsaken. 

Vedlagt: Rutiner for samarbeid i saker der barnevernet anmelder familievolds - og overgrepssaker til 
Nordre Buskerud politidistrikt. 

7.5 Spesielt om arbeid med tolk 
Utgangspunktet i norsk forvaltningsrett er at norsk er administrasjonsspråket. Selv om 
minoritetsspråklige ikke har lovfestet rett til tolk i sin kontakt med offentlige organer, må allikevel 
forvaltningslovens bestemmelser om at saken skal være tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes, forstås 
slik at innhenting av opplysninger ofte betinger tolkebruk (jf. Lovens §§ 16 og 17). Tilsvarende kan det 
samme følge av veiledningsplikten (jf. § 11). 

Språket er viktig for god kommunikasjon. Personer med svake norskkunnskaper klarer ofte ikke 
situasjoner (dette er alltid enklest på morsmål). Selv om personen har et godt overflatespråk kan det 
være godt og nødvendig å snakke eget morsmål når samtalen handler om vanskelige opplevelser. 

Skal vi hjelpe barn, må vi ha god kommunikasjon med foreldrene. Mestrer ikke foreldrene norsk, er en 
god tolk alfa og omega. Tolkens oppgave består kun i å tolke det som blir sagt av samtalepartene, 
uten å vurdere eller bedømme budskapets moral, sannhet eller nøyaktighet. Tolken har med andre ord 
ikke ansvar for at det som sies er riktig. Tolken har imidlertid ansvar for at det som sies blir tolket riktig. 
Tolken skal ikke lage sammendrag, da han kan komme til å utelate ting som kan ha betydning for 
sakens behandling. Tolken skal heller ikke komme med egne forklaringer. 

Viktig i forbindelse med bruk av tolk: 

 Ikke bruk barn eller andre familiemedlemmer som tolk. 

 Det hender at enkelte ikke ønsker å bruke en bestemt tolk, eller ønsker tolk av et bestemt 
kjønn. Etterlev dette etter beste evne. 

 Husk at også barn og ungdom kan ha behov for å snakke via tolk når det er slike vanskelige 
temaer. 

 Planlegg samtalen godt – dette innebærer bl.a. å avsette mer tid til en samtale med tolk enn 
for en tilsvarende ettspråklig samtale. Vurder om spørsmålene er enkle nok, planlegg de 
emner du ønsker å ta opp, og hva du ønsker samtalen skal føre til. I spesielt vanskelige saker 
kan det være nødvendig å orientere tolken på forhånd. 

 Avklar ansvarsforholdene – det er du som skal styre samtalen, ikke tolken. 

 Tolk skal ikke formidle kultur. Mange ønsker å bruke tolken som kulturformidler og –rådgiver. 
Tolken skal kun oversette det som kommer til uttrykk, verken mer eller mindre. 

 Noen ønsker imidlertid å ha med seg en minoritetsrådgiver som kan formidle kultur. Det er da 
viktig å skille mellom tolken og minoritetsrådgiverens rolle. Tolken skal ikke formidle kultur, og 
minoritetsrådgiveren er ikke tolk. 
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7.6 Om sikkerhet  
Alt hjelpearbeid hvor vold er en del av bildet, og som derfor på et eller annet vis involverer en 

voldsutøver, innebærer en vurdering av sikkerheten. Å samtale om vold kan skape sterke følelser 
både hos voksne og barn. For eksempel kan avmektigheten, skuffelsen og sinnet hos en voldsutøver 
gå ut over barn, partner eller andre. Det er derfor nødvendig å ha nødvendig kunnskap og 
kompetanse om vold for å intervenere i barns liv på en måte som fremmer deres utvikling og ikke 
setter dem i fare for mer eller alvorligere vold. 

Sikkerhet for barnet og voldsutøvers partner 

Foreldre og foreldre/barn skal snakkes med hver for seg i samtaler om vold. Det kan være farligere for 
barna og partner om man snakker med utøver og utsatt samtidig. 

Mange utsatte vil trenge saklig informasjon om at det vanligste er at volden blir verre over tid, dersom 
utøver ikke har begynt å ta ansvar for volden, eller søkt hjelp for å klare dette. De trenger videre å få 
informasjon om sine rettigheter, at volden er ulovlig, og volden kan anmeldes. Volden i barns liv kan 
fortsette selv om volden har opphørt, enten helt eller delvis. Ettervirkninger av vold og relasjonen til 
utøver fortsetter, derfor er det viktig med oppfølging av disse barna. Det er ikke uvanlig at for 
eksempel mor velger å gå tilbake til utøver.  

Videre kan mor finne seg en ny mann, som også utøver vold. Dette skjer i mange barns liv. Også her 
er det vanligvis riktig å samarbeide med barnevernet og krisesenteret. Den som utøver volden kan 
fortsette å true barn og mor/far i årevis etter et brudd. Politiet vil i slike situasjoner også være en viktig 
samarbeidspartner. Voldsalarm kan for eksempel være et riktig hjelpemiddel. 

Det kan være riktig å lage en detaljert sikkerhetsplan sammen med den voldsutsatte.  

Overskriften for en slik plan kan være: Hva kan du gjøre for å ta vare på deg selv (og barna 
dine) dersom ny vold skjer eller dersom du opplever at det er stor fare for ny vold? Noen 
stikkord for innholdet: Når du bringer volden på banen, ikke stå øverst i trappen, ikke ta det 
opp når du eller utøver har drukket, ha en venn/venninne som vet om når du skal ta opp dette 
temaet, sørg for å ha nummeret til krisesenteret eller andre viktige instanser lett tilgjengelig, ha 
pakket en koffert med det nødvendige osv. 

Å lage sikkerhetsplaner og sikre utsatte krever tverrfaglig samarbeid, primært mellom barnevernet, 
politiet, familievernkontor, krisesenter og eventuelt psykisk helsevern og helsetjenestene. Vurderes det 
som utrygt å sende barnet hjem etter at volden er avdekket, kontaktes barnevernet for videre 
vurdering av situasjonen om nødvendig. 

Sikkerheten for deg som ansatt 

Som hjelper må du alltid også tenke på din egen sikkerhet. Tenk over situasjonen på forhånd; hva skal 
vi samhandle om, hvordan kommuniserer jeg? Bør vi være to i samtalen? 

Informer kollegaer hvor du skal og når du kommer tilbake. Vurder risiko, og vurder om samtalen bør 
gjennomføres på kontoret. Ta med mobil på et eventuelt hjemmebesøk. 

Vær nøye med hvor du står eller sitter i forhold til voldsutøveren, kom ikke nærmere enn nødvendig og 
tenk gjennom eventuell rømningsvei. Gå alltid etter voldsutøveren ned trapper og inn dører. Ikke stå 
med ryggen til voldsutøveren. Tilkall andre hvis du føler deg truet eller usikker i en situasjon. 

 Skill mellom person og handling. Si at vi respekterer dem som personer selv om de slår, men 
ikke handlingen de gjør ved å slå. 

 Fortell at vi har et forbud i Norge mot å utøve vold mot barn, og mot partnerne våre. 

 Fortell at det er de voksnes ansvar å sørge for at hjemmet er trygt. 

 Fortell at det ER vanskelig å være foreldre, og at man blir sint mange ganger på barna sine 
eller kanskje partner. 

 Fortell at det er viktig med grenser, men at det finnes mange andre løsninger enn å slå/ true/ 
sperre inne (bruk de samme ordene som har blitt brukt). 

 Si at du kan hjelpe dem videre med dette som er vanskelig (det å oppdra barn), men at du må 
si ifra til noen andre som kan hjelpe. 

 Si at de som kan hjelpe jobber for barnevernet, og er spesielt flinke til å hjelpe familier med å 
slutte å utøve vold. De har i oppgave fra myndighetene å beskytte barn også i hjemmet. 
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8. Tjenestenes regelverk 

8.1 Helsetjenestene 
Det følger av helsepersonelloven § 21 at helsepersonell har profesjonsbestemt taushetsplikt om 
opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i 
egenskap av å være helsepersonell. Etter pasientrettighetsloven §13 har pasienten rett til vern mot 
spredning av opplysninger som går like langt som taushetspliktbestemmelsene i helsepersonelloven, 
jf. pasientrettighetsloven § 3-6.  

Av bestemmelsen går det frem at opplysninger om legems- og sykdomsforhold samt andre personlige 
opplysninger skal behandles i samsvar med bestemmelsene om taushetsplikt. Videre skal 
opplysningene behandles med varsomhet og respekt for integriteten til den opplysningene gjelder. 

Helsepersonell som har profesjonsbestemt taushetsplikt kan også ha forvaltningsmessig taushetsplikt 
i forhold til behandling av pasientopplysninger, jf. helseregisterloven14 § 15. Taushetsplikt etter 
helsepersonelloven gjelder alle grupper som har autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven. 
Helsepersonelloven gjelder for blant annet leger, tannleger, psykologer, sykepleiere, jordmødre, 
fysioterapeuter og annet helsepersonell når disse utøver sin profesjon. I praksis skal helsepersonell 
forholde seg til helsepersonellovens taushetspliktregler.  

Den klare hovedregel er at helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller tilgang til opplysninger 
som de får i egenskap av å være helsepersonell. Formålet med denne regel er å verne pasientens 
integritet og sikre befolkningens tillit til helsetjenesten og helsepersonellet. Bestemmelsene om 
taushetsplikt skal hindre at pasienter lar være å oppsøke helsetjenesten dersom de har behov for 
helsehjelp. 

Pasientene skal føle seg trygge på at de opplysninger som gis i forbindelse med helsehjelpen, ikke 
benyttes i andre sammenhenger. Når det er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp, kan 
opplysninger gis til samarbeidende personell, med mindre pasienten motsetter seg det, jf. 
Helsepersonelloven § 25.  

Mottar helsepersonell henvendelser fra andre som yter helsehjelp, som trenger pasientjournalen eller 
deler av pasientjournalen for å kunne gi forsvarlig helsehjelp, har de plikt til å levere ut opplysningene, 
med mindre pasienten motsetter seg det, jf. Helsepersonelloven § 45.I helsepersonelloven er det 
bestemt at taushetsplikten etter helsepersonelloven § 21 ikke er til hinder for at opplysninger kan gis 
videre i visse situasjoner. 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at pasientopplysninger kan gis til andre i den utstrekning 
pasienten selv samtykker til det, jf. helsepersonelloven § 22, se kapittel 6 punkt 6.1, eller når det er 
bestemt i lov eller i medhold av lov at taushetsplikt ikke skal gjelde.  

Helsepersonell har adgang til å gi opplysninger dersom disse er helt anonymisert, jf. 
Helsepersonelloven § 23 nr. 3, se kapittel 6 punkt 6.2. Opplysningene er ikke anonyme dersom de, 
direkte eller indirekte, kan spores tilbake til de enkeltpersoner opplysningene knytter seg til.  

Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at opplysninger kan gis videre “når tungtveiende private 
eller offentlige hensyn gjør det rettmessig”, jf. helsepersonelloven § 23 nr. 4, se kapittel 6 punkt 6.4.3. 
Det er lagt til grunn en streng norm for når det kan være aktuelt å benytte denne opplysningsretten. 

Helsepersonell har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir 
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, se helsepersonelloven 
§ 33 jf. barnevernloven § 6-4. Helsepersonell har som alle andre en plikt til å anmelde eller på annen 
måte avverge visse alvorlige forbrytelser, jf. straffeloven § 139. Bestemmelsen omfatter blant annet 
seksuelle overgrep og grov legemsbeskadigelse. Det følger for øvrig av helsepersonelloven § 31 at 
helsepersonell skal varsle politiet dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person. 

8.2 Barnehage 
Ansatte i barnehagen har taushetsplikt etter den generelle bestemmelsen i forvaltningsloven § 13. 
Dette følger av barnehageloven § 20. 

Barnehagens adgang til å videreformidle opplysninger til andre instanser og tjenester reguleres av 
forvaltningsloven §§ 13 a, 13 b og 13 d. Dette innebærer at ansatte i barnehagen blant annet kan 
formidle opplysninger til andre forvaltningsorganer på grunnlag av samtykke, hvis opplysningene er 
anonymisert, eller i konkrete saker når opplysningene brukes til det formålet de er gitt eller innhentet 
for, samt når videreformidling av opplysningene er nødvendig for å fremme barnehagens oppgaver, se 
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kapittel 6 punkt 6.1, 6.2, 6.3 og 6.4. Barnehagen kan også anmelde eller gi opplysninger om lovbrudd 
til politiet når barnehagen finner at dette er ønskelig av allmenne hensyn. 

Barnehagen har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir 
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. Barnehageloven § 
22 og barnevernloven § 6-4. 

Barnehagens ansatte har som alle andre en plikt til å anmelde eller på annen måte avverge visse 
alvorlige forbrytelser, jf. straffeloven § 139. Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep og 
grov legemsbeskadigelse. 

8.3 Skole  
Enhver som utfører arbeid eller tjeneste etter opplæringsloven og friskoleloven11 har taushetsplikt 
etter den generelle bestemmelsen i forvaltningsloven § 13. Dette følger av opplæringsloven § 15-1 og 
friskoleloven § 7-3. Opplæringsloven omfatter både grunnskolen og den videregående skolen. 
Skolenes adgang til å videreformidle opplysninger til andre instanser og tjenester reguleres av 
forvaltningsloven §§ 13 a, 13 b og 13 d.  

Dette innebærer at lærere og annet skolepersonell blant annet kan formidle opplysninger til andre 
forvaltningsorganer på grunnlag av samtykke, hvis opplysningene er anonymisert, eller i konkrete 
saker når opplysningene brukes til det formålet de er gitt eller innhentet for og når videreformidling av 
opplysningene er nødvendig for å fremme skolens oppgaver, se kapittel 6 punkt 6.1, 6.2, 6.3 og 6.4. 
Skolen kan også anmelde eller gi opplysninger om lovbrudd til politiet når skolen finner at dette er 
ønskelig av allmenne hensyn, se punkt 6.4. 

Det følger av opplæringsloven at den forvaltningsmessige taushetsplikten gjelder for den virksomhet 
som drives av PP-tjenesten. For psykologer i PP-tjenesten gjelder imidlertid også den 
profesjonsbestemte taushetsplikten etter helsepersonelloven ved utøvelsen av enkelte typer 
oppgaver. Psykologer i PP-tjenesten utfører ulike typer oppgaver. De driver generell faglig veiledning 
overfor skolen, og opptrer som sakkyndig etter opplæringsloven. I noe utstrekning kan de også gi 
behandling til enkeltelever.  

Når psykologer i PP-tjenesten utøver generell faglig veiledning gjelder den forvaltningsmessige 
taushetsplikten etter opplæringsloven. Når de gir behandling eller individuell faglig veiledning til 
enkeltelever yter psykologer helsehjelp, og den profesjonsbestemte taushetsplikten vil da gjelde. 

Når psykologer opptrer som sakkyndige er oppdraget og mandatet forankret i opplæringsloven. 
Oppdraget faller likevel normalt inn under helsehjelpbegrepet i helsepersonelloven § 3. Psykologer 
som opptrer som sakkyndige bruker sin fagkyndighet som psykolog og utøver således sin profesjon. 
Det foreligger imidlertid ikke noe behandler - pasientforhold i denne sammenhengen, og hensynene 
som ligger bak den profesjonsbestemte taushetsplikten kan derfor ikke fullt ut gjøres gjeldende i disse 
tilfellene.  

Forutsatt at psykologen gjør det klart for eleven at vedkommende opptrer som sakkyndig, og at dette 
innebærer at opplysninger som skriver seg fra sakkyndighetsoppdraget blir gitt oppdragsgiver, er det 
den forvaltningsmessige taushetsplikten etter opplæringsloven som gjelder for de opplysningene 
psykologen mottar. Opplysninger som gis til oppdragsgiver blir deretter underlagt oppdragsgivers 
rådighet. 

Personalet i skolen har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir 
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. Opplæringsloven § 
15-3, friskoleloven § 7-4 og barnevernloven § 6-4. 

Skolens ansatte har som alle andre en plikt til å anmelde eller på annen måte avverge visse alvorlige 
forbrytelser, jf. straffeloven § 139. Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep og grov 
legemsbeskadigelse. 
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8.5 Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, jf. Straffeloven 
Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Det betyr at all omgang med barn under 16 år som 
utgangspunkt er straffbart, uansett om barnet samtykker eller selv tar initiativet. 

Seksuell omgang med barn som er eldre, det vil si mellom 16 og 18 år, er ikke straffbart i seg selv, 
men kan være det hvis det for eksempel foreligger misbruk av stilling eller tillitsforhold, eller hvis det 
skjer vold eller trusler.  

Det er også forbudt å ha seksuell omgang med en person under 18 år dersom det skjer mot vederlag, 
altså prostitusjon. ”Barn som voldsofre” veileder, Stine Sofies Stiftelse 2009. 

 

8.6 Ringerike Familievernkontor 
Enhver som utfører arbeid eller tjeneste på et familievernkontor har taushetsplikt etter reglene i 
helsepersonelloven § 21. Dette følger av familievernkontorloven § 5. Ansatte på familievernkontor er 
dermed bundet av en streng taushetsplikt, som innebærer en plikt til å hindre at andre får adgang eller 
kjennskap til opplysninger om blant annet personlige forhold, som de får vite om i sitt arbeid. 

Familievernet har adgang til å videreformidle opplysninger til andre offentlige instanser og tjenester 
ved samtykke, jf. familievernkontorloven § 6, se kapittel 6 punkt 6.1. Familievernet har også adgang til 
å videreformidle opplysninger til andre instanser og tjenester når opplysningene er anonymisert eller 
når ”tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre”. 
Dette følger av familievernkontorloven § 5 som viser til helsepersonelloven § 23.  

Fagpersonell ved familievernkontor har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro 
at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. 
familievernkontorloven § 10 og barnevernloven § 6-4. Ansatte på familievernkontor har som alle andre 
en plikt til å anmelde eller på annen måte avverge visse alvorlige forbrytelser, jf. straffeloven § 139. 
Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep og grov legemsbeskadigelse. 

 

8.7 Barneverntjenesten 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan eller en institusjon etter 
barnevernloven har taushetsplikt i henhold til barnevernloven § 6-7 første ledd. Bestemmelsen 
henviser til forvaltningsloven § 13 til 13 e. 

Taushetsplikten som gjelder etter barnevernloven er imidlertid på enkelte punkter strengere enn 
taushetsplikten etter forvaltningslovens generelle bestemmelser. I motsetning til etter forvaltningsloven 
regnes alltid også fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel 
og arbeidssted som et personlig forhold som er omfattet av taushetsplikten etter barnevernloven. 

Videre er barneverntjenestens adgang til å gi opplysninger til andre forvaltningsorganer, og til å 
anmelde eller gi melding om lovbrudd til politiet, mer begrenset enn den adgangen som følger av 
reglene i forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6. Barneverntjenestens adgang til å gi opplysninger er 
begrenset til situasjoner der formidling av opplysninger er nødvendig for å fremme 
barneverntjenestens eller institusjonens oppgaver eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller 
alvorlig skade for noens helse, jf. barnevernloven § 6-7 annet ledd. 

Utover dette gjelder bestemmelsene om adgang til å videreformidle opplysninger til andre instanser og 
tjenester i forvaltningsloven §§ 13 a, 13 b og 13 d. Dette innebærer at barneverntjenesten blant annet 
kan formidle opplysninger til andre forvaltningsorganer på grunnlag av samtykke, hvis opplysningene 
er anonymisert, eller i konkrete saker når opplysningene brukes for å oppnå det formålet de er gitt eller 
innhentet for. 

Barneverntjenestens ansatte har som alle andre en plikt til å anmelde eller på annen måte avverge 
visse alvorlige forbrytelser, jf. straffeloven7 § 139. Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle 
overgrep og grov legemsbeskadigelse. 
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8.8 Politiet 
Reglene om politiets taushetsplikt er begrunnet dels i hensynet til personvern, dels i hensynet til 
etterforskning og muligheter til å avverge straffbare handlinger. Politiets taushetsplikt gjelder enhver 
som utfører arbeid eller tjeneste for politiet. Politiloven skiller mellom taushetsplikt for opplysninger 
som er kommet frem i straffesaker og for opplysninger som er kommet frem i politiets øvrige 
virksomhet, jf. politiloven § 24. 

Straffesaker 

Taushetsplikt for opplysninger politiet blir kjent med ved behandlingen av straffesaker reguleres i 
straffeprosessloven §§ 61 a til 61 e.  

Enhver som er ansatt i eller utfører tjeneste eller arbeid for politiet eller påtalemyndigheten plikter å 
hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun i straffesaker får vite om noens 
personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også for andre opplysninger som det ut i fra hensynet til 
etterforskningen i den enkelte sak er nødvendig å holde hemmelig. På nærmere bestemte vilkår, som 
langt på vei sammenfaller med vilkårene i forvaltningsloven, kan politiet gi andre forvaltningsorganer 
opplysninger som ellers er taushetsbelagte.  

Blant annet kan politiet, uten hinder av taushetsplikt gi opplysninger om noens personlige forhold på 
grunnlag av samtykke, der opplysningene er anonymisert, eller for å oppnå at opplysningene brukes til 
det formål de er gitt eller innhentet for, se punkt 6.1, 6.2 og 6.3. Opplysningene kan også gis ut til 
andre offentlige organer når formålet er å forebygge lovovertredelser, jf. straffeprosessloven § 61 c nr. 
5. Straffelovens § 196 Plikt til å avverge et straffbart forhold.  

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den om unnlater gjennom anmeldelse eller annen måte å søke 
å avverge en straffbar handling eller følgende av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det 
fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått.  

Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikten og gjelder straffbare handlinger som nevnt i 
straffelovens §§ 292 og 283 som omhandler mishandling i nære relasjoner og grov mishandling i nære 
relasjoner. 

§282 Mishandling i nære relasjoner 

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre 
krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler 

A. Sin nåværende eller tidligere ektefelle/samboer,  
B. sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedadgående linje 
C. Sin slektning i rett oppstigende linje 
D. Noen i sin husstand eller 
E. Noen i sin omsorg 

§283 Grov mishandling i nære relasjoner 

Grov mishandling i nære relasjoner straffes med fengsel inntil 15 år. Ved avgjørelser av om 
mishandlingen er grov skal det særlig leges vekt på om den har hatt til følger betydelig skade eller 
død, og for øvrig 

A. dens varighet 
B. om den er utført på en særlig smertefull måte, eller hatt til følge betydelig smerte eller 
C. Om den er begått mot en forsvarsløs person. 

Andre saker 

Taushetsplikten for opplysninger som er kommet til politiets kunnskap på annen måte enn ved 
behandlingen av straffesaker, følger av bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 13 til 13 f med de tillegg 
og begrensninger som følger av politiloven § 24. Henvisningen til forvaltningsloven innebærer at 
politiet, uten hinder av taushetsplikten, kan gi opplysninger om noens personlige forhold til andre 
offentlige instanser på grunnlag av samtykke, der opplysningene er anonymisert, eller for å oppnå at 
opplysningene brukes til det formålet de er gitt eller innhentet for, se punkt 6.1, 6.2 og 6.3. Politiet kan 
også, uten hinder av taushetsplikt, gi slike opplysninger til andre offentlige myndigheter når formålet er 
å forebygge eller avverge straffbare handlinger, jf. politiloven § 24 fjerde ledd nr. 2. 

Dersom det er nødvendig av hensyn til etterforskningen, kan politiet pålegge offentlige organer som 
mottar informasjon fra politiet taushetsplikt, jf. straffeprosessloven § 61 c annet ledd og politiloven § 24 
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femte ledd. På den måten kan hensynet til samarbeidet i enkeltsaker vektlegges foran hensynet til å 
bevare taushet om etterforskningen. 

Politiets adgang til å gi ut opplysninger fra strafferegisteret er regulert i strafferegisterloven. Adgangen 
er svært begrenset. Politiet har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et 
barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. 
barnevernloven § 6-4, forvaltningsloven § 13 f annet ledd, straffeprosessloven § 61 c første ledd nr. 8 
og påtaleinstruksen9 § 5-2. 

8.9 Krisesenteret 
Krisesentertilbudet ble lovfestet med Lov om kommunale krisesentertilbud fra og med 01.01.10. 

§ 1. Formålet med loven. 

Formålet med denne loven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn 
som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 

§ 2. Krav til krisesentertilbudet 

Kommunen skal sørge for et krisesentertilbud som skal kunne nyttes av personer som er utsatt for 
vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for rådgivning eller et trygt og midlertidig 
botilbud. 

Tilbudet skal gi voldsutsatte støtte, veiledning, hjelp til å ta kontakt med andre deler av 
tjenesteapparatet og skal omfatte: 

a) et krisesenter eller et tilsvarende gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, og  

b) et gratis dagtilbud, og  

c) et helårs og heldøgns tilbud der personer nevnt i første ledd kan få råd og veiledning per 
telefon, og  

d) oppfølging i reetableringsfasen, jf. § 4.  

Enkeltpersoner kan henvende seg direkte til krisesentertilbudet som nevnt i andre ledd, uten 
henvisning eller timeavtale (lavterskeltilbud). 

Kommunen skal sørge for god kvalitet på tilbudet, blant annet ved at de ansatte har kompetanse til å 
ta vare på de særskilte behovene til brukerne. 

Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk atskilt. 

Tilbudet skal være individuelt tilpasset iht § 3 og kommunene skal sørge for at brukerne får en 
helhetlig oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av 
tjenesteapparatet, jf. § 4.  

Alle ansatte har taushetsplikt etter § 5 og opplysningsplikt til barneverntjenesten etter § 6. De ansatte 
må levere politiattest etter § 7.  
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9. Tiltakskortet 
Når det avdekkes vold i nære relasjoner vil den videre strategien være avhengig av om situasjonen er 
akutt eller ikke. Ligger voldserfaringene tilbake i tid, bør man ta opp med vedkommende om 
vedkommende ønsker hjelp til å bearbeide opplevelsene. Både krisesentret og familievernkontoret har 
tilbud om støttesamtaler til den målgruppen. Kanskje kan den kommunale tjenesten som avdekker 
volden selv kunne tilby støttesamtaler. Vær klar over at det finnes hjelpetiltak som dekker ulike 
områder,  se på tiltakskortet. 

Er volden pågående og situasjonen akutt, kreves en annen tilnærming.  Det kan derfor være lurt å 
avklare med vedkommende om de ønsker hjelp fra krisesenteret. 

Forslag på saksgang når situasjonen er akutt: 

 

10. Handlingsplan – forslag til tiltak 
 

1. Tiltak overfor barn som lever med vold   

Tiltak Ressurser Tidsramme 

Tiltak 1.1  

Utrede «Alternativ til vold» som tiltak gjennom 
kommunal finansiering for å styrke tilbudet til barn 
som lever med vold. 

Målgruppe: Barn som lever med eller har erfaring 
med vold i nære relasjoner. 

Ansvar: Kommunalsjef Barn og unge 

Planperioden 2016.2019  

Tiltak 1.2  

Innføre rutine på informasjon om vold i nære 
relasjoner i oppstartsamtalene og på foreldremøter i 
barnehagene. 

Målgruppe: Barnehagene 

Ansvar: Styrerne i barnehagene 

Innføres i allerede 
eksisterende rutiner 

 

Tiltak 1.3  

Gjennomgå/oppdatere rutiner og kvalitetssystem for 
håndtering, rapportering og tjenester når det 
mistenkes at barn utsettes for vold i nære relasjoner. 

Målgruppe: Arenaer hvor man møter barn: 
Legetjenester,tannhelsetjensten, barnehage, skoler, 
helsestasjon 

Ansvar: Kommuneoverlegen, Fylkestannlegen, 

Kommunalsjefer skole og barnehage 

Behov for at det 
prioriteres ressurser 
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2. Tiltak overfor voksne som lever med vold   

Tiltak Ressurser Tidsramme 

Tiltak 2.1 

Utrede muligheten for «Alternativ til vold» gjennom 
kommunal finansiering for å styrke tilbudet til kvinner og 
menn som lever med vold i nære relasjoner. 

Målgruppe: Kvinner og menn som lever med vold i 
nære relasjoner 

Ansvar: Kommunalsjef Helse og omsorg 

Forslag til 
budsjett/interkommunalt 
samarbeid 

 

 

Tiltak 2.2 

Innføre rutiner rundt samtalene med alle nybakte 
foreldre på helsestasjonen hvor det tas opp temaer som: 

- krenkelser og det å være redd 

- barns utsatthet ved å være vitne til alle typer vold 

Målgruppe: Forebyggende helsetjeneste for barn, unge 
og gravide 

Ansvar: Enhetsleder Familie helsetjeneste. 

Innføres i allerede 
eksisterende rutiner 

 

Tiltak 2.3 

Oppfordre til å innføre temaet vold i dåpssamtaler og 
navnefest i ulike trossamfunn 

Målgruppe: Ansvarlig for seremoniene 

Ansvar: Politikere 

Innføres i allerede 
eksisterende rutiner 

 

Tiltak 2.4 

Videreføre og utvikle svangerskapsomsorgen med fokus 
på å identifisere vold i nære relasjoner og tilrettelegge 
tilbud hos jordmortjenesten og fastlegen. 

Målgruppe: Ansatte i Ringerike kommune som i sitt 
virke møter gravide kvinner som kan være utsatt for vold 
i nære relasjoner 

Ansvar: Enhetsleder Familie helsetjeneste. 

Kommuneoverlegen 

Innføres i allerede 
eksisterende rutiner 

 

Tiltak 2.5 

Øke bevisstheten om menn og eldre utsatt for vold i nære 
relasjoner, samt drive holdningsskapende arbeid ved å ha fokus på 
temaet i tverretatlige kurs og konferanser 

- Informasjon om tilbudet til menn ved Krisesenteret 

- Informasjon om tilbudet til hjemmeboende eldre med 
og uten kommunale hjelpetjenester.  

Målgruppe: Ansatte i Ringerike kommune som i sitt 
virke møter personer som kan være utsatt for vold i 
nære relasjoner 

Ansvar: Enhetslederne i alle kommunalområdene 

Behov for 
opplæringsvirksomhet 
og innføres i allerede 
eksisterende rutiner 
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3. Tiltak for å bekjempe ekstrem kontroll, 
æresrelatert vold og kjønnslemlestelse 

  

Tiltak Ressurser Tidsramme 

Tiltak 3.1 

Videreutvikle og følge opp kunnskap om temaet vold i 
nære relasjoner i introduksjonsprogrammet, 
voksenopplæringens norsk- og grunnskoleopplæring. 

- Opplæring om skadevirkninger av oppdragervold 

Målgruppe: Minoritetsfamilier 

Ansvar: Læringssentret/migrasjonshelsetjenesten 

Innføres i allerede 
eksisterende rutiner 

 

Tiltak 3.2 

Utrede muligheten for «Alternativ til vold» gjennom 
kommunal finansiering for å styrke tilbudet til kvinner og 
menn som lever med vold i nære relasjoner. 

Målgruppe: Kvinner og menn som lever med vold i 
nære relasjoner 

Ansvar: Forslag til budsjett/interkommunalt samarbeid 
Videreutvikle eksisterende rutiner og kvalitetssystem for 
håndtering og rapportering ved bekymring for 
kjønnslemlestelse og tvangsekteskap ved reiser og 
ferier i utlandet. 

- Revidere eksisterende rutiner for oppfølging ved 
mistanke om utført 

kjønnslemlestelse 

Målgruppe: Minoritetsfamilier 

Ansvar: Barnevernleder, Flyktninghelsetjenesten 

Behov for at det 
prioriteres ressurser og 
at det innføres i 
allerede eksisterende 
ruiner 

 

 

Tiltak 3.3 

Igangsette samtalegrupper for innvandrerungdom 

Målgruppe: Minoritetsfamilier 

Ansvar: Migrasjonshelsetjenesten 

Behov for at det 
avsettes ressurser 

 

Tiltak 3.4 

Den som utøver vold i nære relasjoner skal tilbys 
behandling. 

Målgruppe: Personer som utøver vold i nære relasjoner 

Ansvar: Forslag til budsjett/interkommunalt samarbeid 

Mulig behov for at det 
avsettes ressurser  

 

  



Ringer ike  kommune   39  Ve i leder ,  vo ld  i  nære  re las jone r  

4. Tiltak for å styrke hjelpeapparatets kunnskap 
og samarbeid 

  

Tiltak Ressurser Tidsramme 

Tiltak 4.1 

Arrangere tverretatlige kurs/konferanser om vold i nære 
relasjoner hvert andre år (avdekke, mistanke, ansvar og 
meldeplikt osv) 

- Oppfordre til jevnlige temadager om dem som møter 
voldsutsatte i sitt arbeid 

Målgruppe: Ansatte i Ringerike Kommune og andre 
samarbeidspartnere som i sitt arbeid møter personer 
som kan være utsatt for vold i nære relasjoner 

Ansvar: Kommuneoverlegen, Kommunalsjef helse og 
omsorg. 

Behov for at ansatte 
frigjøres til 
opplæringsvirksomhet 

Øremerke midler til 
felles 
kompetanseheving/ 
veiledningsmateriell 

 

Tiltak 4.2 

Ansatte i Ringerike Kommune og andre aktuelle 
samarbeidspartnere skal gjøres kjent med Veilederen/ 
Handlingsplanen mot Vold i nære relasjoner. 

Målgruppe: Ansatte i Ringerike Kommune og andre 
samarbeidspartnere som i sitt arbeid møter personer 
som kan være utsatt for vold i nære relasjoner 

Ansvar: Kommunalsjef helse og omsorg 

Behov for at ansatte 
frigjøres til 
opplæringsvirksomhet 

 

 

Tiltak 4.3 

Øke bevissthet, kompetanse og samhandling rundt 
temaet sammenhengen mellom bruk av anabole 
androgene steroider og utøvelse av vold ved å: 

- Delta i fagkonferanse om anabole steroider i regi av 
Antidoping Norge 

Målgruppe: Ansatte i Ringerike kommune og andre 
samarbeidspartnere som i sitt arbeid møter personer 
som kan bli berørt av dette.  

Ansvar: Kommunalsjef Helse og Omsorg og 
Kommuneoverlegen 

Behov for at det 
prioriteres 
opplæringsvirksomhet 

 

 

Tiltak 4.4 

Øke bevissthet, kompetanse og samhandling om tema 
ekstrem kontroll, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse. 

Målgruppe: Ansatte i Ringerike kommune og 
andresamarbeidspartnere som i sitt arbeid møter 
personer som kan bli berørt av dette. 

Ansvar: Kommunalsjef Helse og Velferd/ og 
Kommuneoverlegen 

Behov for at det 
prioriteres 
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5. Tiltak for gjennomføring av planen   

Tiltak Ressurser Tidsramme 

Tiltak 5.1 

Oppfølging av handlingsplanen og gjennomføring av de 
aktuelle tiltakene 

Målgruppe: Alle kommunens ansatte 

Ansvar: Alle kommunens ansatte 

Bruk av allerede 
eksisterende ressurser 

 

 

Tiltak 5.2 

Jevnlig evaluering og rullering av handlingsplanen hvert 
3 år 

Målgruppe: Alle kommunens ansatte 

Ansvar: Rådmann 

Bruk av allerede 
eksisterende ressurser 
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11. Vedlegg - rutiner: 

11.1. Mottak av meldinger til Barneverntjenesten 
Formål/hensikt 

Å sikre at henvendelser til barneverntjenesten om bekymring for et konkret barn blir tatt i mot og 
behandlet faglig forsvarlig og i tråd med kravene i barneverntjenesteloven og annet regelverk. 

Mottak- akutt og voldsmottaket har følgende funksjon: 

-- mottak og avklaring etter gjeldene prosedyre 

-- håndtering av akuttsaker etter gjeldende prosedyre 

-- behandle saker/forespørsler om innsyn i dokumenter/mapper 

-- svare på spørsmål vedr. barneloven (samvær, daglig omsorg osv.) 

-- svare på førstegangsspørsmål om adopsjon-sende ut aktuelle skjemaer etc. 

-- delta i møter med instanser (utenom TFM) som ønsker å diskutere barn/familier der det er 

usikkerhet på om den skal meldes til barnevernet 

Definisjon av melding: 

En melding er enhver henvendelse som kommer til barneverntjenesten om bekymrig for et konkret 
barn, uavhengig av form og hvem som er melder. 

Akuttsaker: 

Akuttbestemmelsene i loven skal brukes med forsiktighet og tolkes strengt. Akuttvedtak skal unngås 
hvis mulig. 

Definisjon av akuttsak: 

-- barnet er uten omsorg 

-- det har oppstått en akutt skaderisiko, dvs. at barnet vil bli vesentlig skadelidende ved å forbli i 
situasjon Meldinger som dreier seg om barn der det er mistanke om at de er utsatt for vold, seksuelle 
overgrep, kjønnlemlestelse og/eller tvangsgifte, skal alltid regnes som akuttsaker, og behandles etter 
denne prosedyren. 

Fordelingsmøte i mottaks- og akuttfunksjonen 

Fordelingsmøtet, avholdes før meldingsmøtene på mandager og torsdager. Her fordeles innkomne 
meldinger på en av saksbehandlerne i mottaks- akuttfunksjonen. 

Meldingsmøtet 

Her drøftes alle meldinger (med unntak av det som går frem av punkt 5), og det avgjøres om 

meldingen skal 

• henlegges 

• undersøkes videre 

Blir saksbehandler i mottaks- og akuttfunksjonen etter meldingsmøte i tvil om konklusjonen som ble 
trukket i møtet likevel er riktig (det kan for eksempel komme nye opplysninger), må saken tas opp på 
nytt i meldingsmøtet med de samme deltagerne som var med på den første beslutningen. Hvis saken 
henlegges kan ansatte i mottaks- og akuttfunksjonen gi melder og/eller foreldre råd og veiledning 
enten over telefon eller ved å ta en samtale (bør begrenses til en tlf./samtale.) 

Hvis saken skal undersøkes skal det i meldingsmøte avgjøres om undersøkelsen skal starte opp med 
mottaksmøte, eller om den skal undersøkes av barneverntjenesten uten et slikt møte (på tradisjonelt 
vis),  

Ved avgjørelse om mottaksmøte, skal det samtidig også avgjøres hvem som skal innkalles til dette, 
bl.a. om barn/ungdom skal innkalles. 

Ved uenighet om konklusjonene, er det barnevernsleder som avgjør. Ved barnevernleders fravær, 
skal stedfortreder ta avgjørelsen. 
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Etter meldingsmøtet 

Når meldingsmøte har konkludert med videre undersøkelse, enten med eller uten mottaksmøte, 
ordeler teamleder (evt. konsulent) for barne- eller ungdomsteamet saken til saksbehandlere i teamet 
når det er ledig kapasitet. Dette gjøres på teammøtene. 

Når undersøkelsen skal starte med mottaksmøtet 

-- og saken fordeles rett etter meldingsmøtet, skal saksbehandler i mottaks- og akuttfunksjonen få 
beskjed om hvem som har blitt saksbehandler(e). 

-- og saken ikke umiddelbart fordeles til saksbehandler, skal teamleder gjennomføre mottaksmøtet 
sammen med ansatte i mottaks- og akuttfunksjonen. Hvis mottaksmøte ikke skal holdes, får disse 
saksbehandlerne overført saken til seg og starter undersøkelsen. 

Tilbakemelding til melder 

Når konklusjonen er trukket, skal melder ha tilbakemelding. Hvis det arrangeres mottaksmøte, og 
melder møter her, får melder kjennskap til konklusjonen via dette. 

Mottaksmøtet 

Undersøkelser kan starte med mottaksmøte når foreldrene gir samtykke til dette. Det vil sjelden være 
aktuelt å ha mottaksmøte ved meldinger som kommer mindre enn 6 mnd. etter at samme sak ble 
henlagt i barneverntjenesten. Målsettingen med mottaksmøtet er å: 

-- Avklare meldingsinnholdet med meldingsinstans og familien. 

-- Skape best mulig samarbeidsrelasjoner tidligst mulig. 

-- Finne frem til ressurser i nettverk og familie, evt. få frem tanker/forslag om tiltak 

-- Tydeliggjøre for de andre deltakerne, barneverntjenestens vurderinger så langt i saken (møtet i 
møtet) 

11.2. Rutiner for samarbeid i saker der barnevernet anmelder 
familievolds - og overgrepssaker til Sør Øst Politidistrikt tidligere 
Nordre Buskerud politidistrikt 
1. Drøftinger om sak bør anmeldes eller ikke kan gjøres anonymt med politiet ved å kontakte 
familievolds- og sedlighetskoordinator (FV/SO-koordinator) ved So-teamet i Telemark politidistrikt. 
Leder /jurist på so-teamet kan gi generelle opplysninger om hva som normalt skal foreligge av 
opplysninger for at det skal foreligge rimelig grunn til å starte politietterforskning. 

2. Underretting om mulige straffbare forhold bør inneholde: personalia, faktaopplysninger samt 
relevante opplysninger. 

3. Før anmeldelse blir sendt/overlevert politiet bør fortrinnsvis leder av So-teamet eller 
saksjourhavende etterforsker kontaktes om det forstående og om gjeldende saksbehandlingstid og 
mulig oppstart på saken. 

4. Etter anmeldelsen er levert har saksbehandler i begge etater ansvar for å sette seg i kontakt med 

hverandre og; 

 Man informerer den andre om sin egen fremdriftsplan i saken, eventuelle aksjonsplaner og 
tidspunkt og legger eventuell felles fremdriftsplan sammen, med ansvarsfordeling, bistand til 
hverandre m.v. 

 Der det er planlagt aksjoner, særlig med dommeravhør, bør det tilstrebes å avtale et felles 
møte/telefonmøte i forkant der, etterforsker, påtaleansvarlig, eventuelt dommeravhører og 
saksbehandler(e)i barnevernet utveksler relevant informasjon og praktiske opplysninger i 
forbindelse med aksjonen/dommeravhøret. 

 Dersom retten/ saken tillater det bør barnevernet være representert ved dommeravhøret. 

 Etter gjennomført dommeravhør/andre viktige avhør setter man seg hurtig i kontakt med 
hverandre og informerer hverandre om videre saksgang. 

5. Av hensyn til bevisforspillelsesfaren bes om at saken i mest mulig grad skjermes/ holdes 
uavdekt overfor den mistenkte overgriper og den/ de som ut i fra situasjonen kan bruke informasjonen 
til skade for etterforskningen, dersom det er forsvarlig av hensyn til barnets beste, inntil politiet har 
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vurdert bevissikringen og avholdt eventuelle aksjoner. Det er viktig at den informasjonen som gis 
uformelt i drøftingsmøter ikke blir gjenstand for informasjon i offisielle notater/journaler uten at dette er 
avklart med informasjonsgiver. Begge etater bør tilstrebe å samarbeide slik at deres oppgaver og 
formål blir ivaretatt på best mulig måte. 

11.3. Anmeldelse til politiet bør inneholde: 
Må vurderes fra sak til sak. Listen er ikke uttømmende og sakene er svært forskjellige slik at det ikke 
er mulig å sette opp en standard mal for alle saker. Ikke alt er relevant i alle saker og andre ting kan 
være svært relevant i en spesiell sak. (Er du i tvil: ta med mer heller enn mindre eller ring oss!) 

 Navn, fødselsnummer, adresser, telefonnummer og arbeidssted / skole på alle involverte i 
saken 

 Tydelig beskrivelse av de aktuelle relasjoner mellom involverte 

 SVÆRT detaljert beskrivelse av barnevernets kunnskap om saken og hva som er gjort i første 
kontakt / melding om familien / barnet 

 Hvem (navngitt) har snakket med aktuelle involverte 

 Når og hvor skjedde dette 

 Hva var utgangspunktet for samtalen 

 Hvem var til stedet da dette skjedde. Var evt. mor/far, andre i rommet ved siden av? 

 Hva er sagt / gjort 

 Hvordan er spørsmål stilt 

 Hvilke reaksjoner kom på spørsmålet 

 Hva var svaret 

 Hvordan forløp samtalen videre 

 Detaljer, detaljer, detaljer 

 Tilsvarende beskrivelse av videre oppfølging, kontakt og samtaler med barnet / familien og 
andre relevante personer i barnets liv 

 Hvem er disse og hvilken rolle har de i barnets liv (besteforeldre, steforeldre, gode venner 
o.a.) 

 Beskrivelse av all kontakt med andre etater / institusjoner, skole: hvem er lærer / 
kontaktperson i barnehage – hvem kjenner barna best 

 Hvilken informasjon har disse om 

 Barnet: nivå, språk, interesser 

 Foreldre: adferd, relasjoner seg i mellom, konflikter osv. 

 Dersom det er språkvanskeligheter hos foreldre og/eller barn – beskriv detaljert 

 Hva er morsmål 

 Hva er utfordringene med å kommunisere med dem på norsk - hvis det er mulig 

 Evt. problemer i forhold til funksjonsnivå – mentalt eller på annen måte – beskrives detaljert 

 Hvem kan evt, si mer om dette – evt. behandlingspersonell involvert 

 Evt. trusselbilde som aktualiserer spesielle tiltak 

 Hvilke planer har barnevernet for videre i oppfølging av saken 

 Navn, telefonnummer til saksbehandler som skal kontaktes i saken 
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12. Viktige telefoner 
Ringerike kommune:      32117400 

Politiet       02800/112 

Barneverntjenesten:      32117400 

Barnevernvakta:  

Legevakt:       116 117 

Overgrepsmottaket i Drammen:    32269000 

Senter mot seksuelle overgrep i Buskerud (PRIS): 32045800 

Barnas Hus i Sandefjord:    116 111 

Krisesenteret i Hønefoss:    32 17 06 90 

Helsestasjonen:     32117575 

Alarmtelefonen for barn og unge:   116 111 

Røde Kors telefon om tvangsekteskap    815 55 201 

IMDI       24168800 

Nasjonal kontakttelefon for eldre  
som er utsatt for overgrep:     800 30 196 

Kriseteamet i Ringerike:                                 46845726 
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Kriterier for tildeling av tjenester - revisjon 2016  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

«Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune – revisjon 2016» vedtas. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester bygger på 

helse- og omsorgslovgivningen. Det er tre sentrale lovverk på området, som har vesentlig 

betydning for tildelingspraksisen; lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (hol) av 

24.06.2011, lov om pasient- og brukerrettigheter (pbrl) av 02.07.1999 og lov om 

behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl) av 10.02.1967.  Dersom det skulle oppstå 

motstrid mellom lovverket og veilederen, vil lovverket alltid ha forrang.   

Det fremgår av helse- og omsorgstjenestelovens § 3-1 at kommunen skal sørge for at 

personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

Kommunen har med andre ord ikke bare ansvar for tjenester til egne innbyggere, men også 

andre som av ulike grunner oppholder seg i kommunen. I tillegg har kommunen en plikt til å 

vurdere tjenester til dem som sterkt pleietrengende, og som ønsker å flytte til Ringerike. 

Dette følger av rundskriv I-43/99. Motsvarende følger det av pasient- og 

brukerrettighetsloven at pasienter og brukere har rett til nødvendige helse- og 

omsorgstjenester.  

De ulike tjenestene kommunen har ansvar for å yte, følger hovedsakelig av helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2, 3-6 og 3-8. Kommunen en plikt til å ha disse tjenestene 

tilgjengelig for sine innbyggere. Dette gjelder bl.a. habilitering og rehabilitering, 



helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, institusjonsplasser, avlastningstiltak, 

omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse. Hvilken tjeneste som ytes i det enkelte 

tilfelle, er det opp til kommunen å avgjøre. Den enkelte har et rettskrav på nødvendige 

tjenester som nevnt over, men det er kommunen som velger type tjeneste. Loven gir ingen 

anvisninger på hvilke tjenester som skal ytes i det enkelte tilfelle, men det følger at helse- og 

omsorgstjenesteloven § 4-1 at de tjenester som ytes skal være forsvarlige.  

Selv om kommunen kan velge hvilke tjenester som skal tilbys i det enkelte tilfelle, skal dette 

avgjøres i nært samarbeid med pasient / bruker. Dette følger av pasient- og 

brukerrettighetsloven § 3-1. Ringerike kommune har tro på at brukermedvirkning bidrar til 

bedre tjenester for den enkelte, og det er også klare politiske føringer fra statlig hold på at 

brukermedvirkning må få større fokus. (Meld.St.26 2014-2015 Fremtidens 

primærhelsetjeneste – nærhet og helhet). Kommunen har valgt å definere brukermedvirkning 

på samme måte som Helse- og omsorgsdepartementet gjør på sin hjemmeside:  

Brukermedvirkning innebærer at tjenesten benytter brukerens erfaringer med helsetjenesten 

for å kunne yte best mulig hjelp. Et viktig mål er at brukermedvirkning skal bidra til 

kvalitet på tjenestene og at brukeren har økt innflytelse på egen livskvalitet. 

Brukermedvirkning betyr ikke at behandleren fratas sitt faglige ansvar 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret fattet 30.1.2014 i sak 10/14 «Evaluering – Bestillerenheten» vedtak om at 

ordningen med sentral tjenestetildeling i Ringerike kommune skulle bestå, og at ordningen 

skulle administreres gjennom et «Tildelingskontor for helse og omsorgstjenester». Det ble 

videre vedtatt at vedtatte tildelingskriterier/veileder for tildelingspraksis skulle evalueres 

annet hver år, og politisk behandles. 

Rådmannen har gjennomført en helhetlig gjennomgang av tildelingspraksisen, og denne 

revisjonen har ført til følgende forslag til endringer: 

- «Omsorgstrappa» er endret. Det opereres nå kun med en omsorgstrapp som gjelder 

for alle områder (tidligere var det tre ulike, en for vanlige omsorgstjenester, en for 

psykiatri og en for demens). Endringen gir et bedre bilde av alle typer tjenester i et 

forenklet format.  

- Tjenestene miljøarbeid og bolig for personer med psykiske lidelser har kommet 

inn. Dette er viktige satsningsområder.  

- Korttidsplasser. Det er foreslått at den som har fått innvilget korttidsplass vil kunne 

miste denne etter 24 timer. Tidligere var det her 48 timer. Begrunnelsen for dette er 

at vi da får større utnyttelsesgrad på korttidsplassene våre. Det typiske eksempelet 

her er hvor en pasient er innlagt på Austjord, og så må innlegges på sykehuset. Etter 

24 timer vil vedkommende ha miste plassen på Austjord, og denne kan innvilges til 

en annen pasient. Når den opprinnelige pasienten blir meldt utskrivningsklar fra 

sykehuset, må det på nytt vurderes om denne er i behov av en korttidsplass. 

- Langtidsplasser. Kommunen har lenge operert med en ventelistegaranti på 2 

måneder. Denne garantien er nå skriftliggjort i den nye veilederen.  



- Avlastning. Her er det lagt inn en ny føring om at avlastning for barn også kan gis 

på timesbasis. Vi har per i dag kun avlastning på dag eller døgnbasis. Vi ser at det i 

enkelte saker er behov for at pårørende kan få fri noen timer på ettermiddag eller 

noen timer på helg, og at avlastning da kan utføres av private avlastere. Denne 

muligheten mangler i dag. Dersom dette innvilges, vil det kunne få en økonomisk 

konsekvens ved at det vil tildeles en tjeneste som tidligere ikke fantes. Imidlertid 

anser vi at sannsynligheten for dette er lav, da det heller vil medføre behov for 

mindre dag- og døgnavlastning. Uansett må det komme en endring i 

betalingsreglementet, hvor det må innføres en timesats på timesavlastning.  

Rådmannen foreslår at denne settes til timesats for assistenter (dette er tilsvarende 

lønn for de som mottar omsorgslønn per i dag). 

 

Rådmannens vurdering 

Den reviderte veileder gir en god oversikt over Tildelingskontorets oppgaver og 

ansvarsportefølje, omsorgstrappa og tilgjengelige botilbud for omsorgstrengende. Likeens 

en detaljert gjennomgang av tjenestetilbudet, med lovgrunnlag, formål, kriterier for å få 

tjenesten, nødvendig dokumentasjon og merknader. Dette er essensielt for å sikre en 

individuell, rettferdig og lik vurdering av søkere. 

Pr. i dag er det to tjenester som veilederen ikke omtales, og som vil bli implementert og 

presentert ved neste gjennomgang. Dette gjelder: 

- «Oppfølging av ruskonsulent». Dette er en tjeneste som ytes av kommunen, men 

hvor tjenesten i dag selv tar ansvar for innsøking og tildeling. Det er ønskelig at 

denne tjenesten også etter hvert legges inn i veileder for tildelingspraksis, og således 

tildeles fra Tildelingskontoret. Dette for å sikre likebehandling og større grad av 

kontroll over tildelingen.  

- «Hverdagsrehabilitering». Dette er satsningsområde for Ringerike kommune. 

Tjenesten har blitt gjennomført i enkelte hjemmetjenestesoner en tid nå som prosjekt, 

og skal nå integreres i alle hjemmetjenestesoner. Det er imidlertid foreløpig ikke 

besluttet tildelingskriterier på området, og dette må utvikles over noe tid i samarbeid 

med tjenesteutøver.  

Rådmannen legger med dette fram forslag til revidert veileder for tildelingspraksis fram for 

politisk godkjenning. 

 

Vedlegg 

 Forslag til «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune – revisjon 2016» 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2016 



 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Ringerike kommune                                                                 
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Innledning 
 

Dette dokumentet er Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester. 

Veilederen kan ikke leses separat, men bygger på helse- og omsorgslovgivningen. Det er tre sentrale 

lovverk på området, som har vesentlig betydning for tildelingspraksisen; lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester (hol) av 24.06.2011, lov om pasient- og brukerrettigheter (pbrl) av 02.07.1999 og lov 

om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl) av 10.02.1967.  Dersom det skulle oppstå motstrid 

mellom lovverket og veilederen, vil lovverket alltid ha forrang.   

 

Det fremgår av helse- og omsorgstjenestelovens § 3-1 at kommunen skal sørge for at personer som 

oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunen har med andre 

ord ikke bare ansvar for tjenester til egne innbyggere, men også andre som av ulike grunner oppholder 

seg i kommunen. I tillegg har kommunen en plikt til å vurdere tjenester til dem som sterkt 

pleietrengende, og som ønsker å flytte til Ringerike. Dette følger av rundskriv I-43/99. Motsvarende 

følger det av pasient- og brukerrettighetsloven at pasienter og brukere har rett til nødvendige helse- og 

omsorgstjenester.  

 

De ulike tjenestene kommunen har ansvar for å yte, følger hovedsakelig av helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2, 3-6 og 3-8. De tjenester som her er listet opp, har kommunen en plikt til å 

ha tilgjengelig for sine innbyggere. Av tjenester som fremgår her, er bl.a. habilitering og 

rehabilitering, helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, institusjonsplasser, avlastningstiltak, 

omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse. Hvilken tjeneste som ytes i det enkelte tilfelle, er det 

opp til kommunen å avgjøre. Den enkelte har et rettskrav på nødvendige tjenester som nevnt over, men 

det er kommunen som velger type tjeneste. Loven gir ingen anvisninger på hvilke tjenester som skal 

ytes i det enkelte tilfelle, men det følger at helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 at de tjenester som 

ytes skal være forsvarlige.  

 

Selv om kommunen kan velge hvilke tjenester som skal tilbys i det enkelte tilfelle, skal dette avgjøres 

i nært samarbeid med pasient / bruker. Dette følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. 

Ringerike kommune har tro på at brukermedvirkning bidrar til bedre tjenester for den enkelte, og det 

er også klare politiske føringer fra statlig hold på at brukermedvirkning må få større fokus. (Se f. eks. 

Meld.St.26 2014-2015 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.) Vi har valgt å definere 

brukermedvirkning på samme måte som Helse- og omsorgsdepartementet gjør på sin hjemmeside:  

 

Brukermedvirkning innebærer at tjenesten benytter brukerens erfaringer med helsetjenesten 

for å kunne yte best mulig hjelp. Et viktig mål er at brukermedvirkning skal bidra til 

kvalitet på tjenestene og at brukeren har økt innflytelse på egen livskvalitet. Brukermedvirkning 

betyr ikke at behandleren fratas sitt faglige ansvar. 

 

Tildeling av tjenester 

 
I Ringerike kommune er det valgt en «Bestiller – utfører»-modell ved tildeling av tjenester. Dette 

innebærer at det er opprettet et eget vedtakskontor, Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester, 

som fatter beslutninger om hvilke tjenestetilbud som skal ytes i det enkelte tilfelle. Tildeling av 

tjenester gjøres i nært samarbeid med de involverte parter, både brukere/pasienter, pårørende, 

tjenesteytere innad i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Brukermedvirkning står sentralt, og det 

er fokus på brukerens ressurser.  

 

Ved tildeling av tjenester skal det alltid foretas en individuell vurdering av tjenestebehov, likevel slik 

at like tilfeller behandles likt. Usaklig/urimelig forskjellsbehandling i tjenestetildelingen er ikke tillatt.  
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Ved tildeling av helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune, er det besluttet å bygge på en 

modell kalt «omsorgstrappen». Modellen bygger på prinsippet om at det kun er nødvendige tjenester 

som tilbys. Det forutsettes at enkle helse- og omsorgsbehov kan dekkes av den enkelte selv, alene eller 

sammen med pårørende / frivillige organisasjoner. Først der dette er prøvd ut / vurdert og funnet 

utilstrekkelig, vil det være behov for tjenester fra kommunen. Ved tildeling av tjenester vil kommunen 

alltid fokusere på å tilby hjelp på lavest mulig nivå. Dette er i tråd med føringer fra statlig hold om at 

tjenester må ytes på best effektive omsorgsnivå – BEON-prinsippet. (Se St.meld. nr. 47, 2008-2009, 

Samhandlingsreformen— Rett behandling – på rett sted – til rett tid).  

 

Årsaken til at man har valgt å satse på omsorgstrapp-modellen, hvor man i stor grad legger til rette for 

å støtte oppunder og utløse ressurser hos pasient / bruker og pårørende, er at dette anses nødvendig for 

å kunne utnytte de kommunale ressursene på området på best mulig måte. Dette er nødvendig i en tid 

hvor stadig flere oppgaver på helse- og omsorgsfeltet blir lagt til kommunene, og hvor behovet for 

omsorgstjenester stadig er økende i det vi står foran en kraftig vekst i den eldre delen av befolkningen.  

 

Omsorgstrapp - modell 
 

 

10.Institusjon, spesialisert kompetanse 

9.Institusjon, ordinær 

8.Bemannet bolig, spesialisert kompetanse 

7.Bemannet bolig, ordinær 

6.Korttidsopphold, avlastning, dagopphold, dagtilbud 

5.Hjemmebaserte tjenester. Personlig assistanse- praktisk bistand, 

personlig stell og egenomsorg, helsetjenester i hjemmet 

4.Ytelser fra oppdragstakere 

3.Brukere uten timetjenester 

2.Frivillige, lavterskeltilbud 

1.Folkehelse og pårørende/nettverk som ressurs 

  

1. Egen forebygging, ikke behov for tjenester. Pårørende som ressurs. Kommunens tiltak i 

forebyggingsøyemed (eks. friskliv). 

2. Frivillighetssentralen, besøkstjeneste, sorggrupper, pårørendegrupper, Fontenehuset, 

Regnbuen. 

3. Fastlege, trygghetsalarm, matombringing, tilrettelagt bolig uten bemanning,  

4. Støttekontakt, omsorgslønn, privat avlaster.  

5. Personlig assistanse- praktisk bistand, personlig stell og egenomsorg. Hverdagsrehabilitering, 

fysioterapeut, ergoterapeut, miljøarbeider, psykiske helsetjenester og ordinære helsetjenester i 

hjemmet.  

6. Korttidsopphold, avlastningsopphold i institusjon, dagopphold i institusjon.  

 

Brukere er ofte i flere trinn av trappa samtidig, med ulike kombinasjoner av tjenester. Det er 

ønskelig med samarbeid med pårørende og nettverk i alle trinn i trappa.  
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Boligtildeling 

 
Bolig er ikke en tjeneste som den enkelte har et rettskrav på hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. 

Kommunen skal imidlertid medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 

interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for 

dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. Dette følger av 

helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7.  

 

Tildelingskontoret tildeler fortrinnsvis boliger til helse- og omsorgsformål til personer som trenger det 

på grunn av alder eller funksjonshemming, og NAV tildeler fortrinnsvis boliger til personer som 

trenger det av andre årsaker.  

 

Ringerike kommune ønsker å legge til rette for at innbyggerne skal kunne bo hjemme livet ut. En 

forutsetning for dette er at boligen må ha en beliggenhet og en utforming som gjør det mulig å kunne 

bo i eget hjem med ulike funksjonstap. Tildelingskontoret rår over en relativt stor boligportefølje, og 

bruker tildeling av bolig aktivt som tjeneste i kombinasjon med andre tjenester som er omfattet av 

veilederen. Boligene som tildeles fra Tildelingskontoret er tilrettelagt på ulike nivåer;  

 

 

 

1. Tilrettelagt bolig i bofellesskap for personer med demens 

2. Tilrettelagt bolig med fast tilknyttet bemanning 

3. Tilrettelagt bolig med fast tilknyttet bemanning særskilt tilrettelagt for 

personer med psykiske lidelser 

4. Tilrettelagt bolig uten fast tilknyttet bemanning 

 

Kategori 1, Tilrettelagt bolig i bofellesskap for personer med demens: 

Adresse Sted Antall boenheter 

Hov Alle 56 Hov gård, del av 3. etasje 6 

Hvalsbruveien 21 Hallingby 8 

Hvelven 85 Hvelven 12 

 

Kategori 2, Tilrettelagt bolig med fast tilknyttet bemanning: 

Adresse Sted Antall boenheter 

Furusletta 1 Nes i Ådal 7 

Færdenveien 27,31,33 Haug 13 

Harald Hårfagresvei 15 Hov 2 

Hov Alle 21 Hov  2 

Hov Alle 22 Hov 4 

Hov Alle 56 Hov gård, unntatt del av 3. 

etg.  

24 

Hvelven 87 Hvelven 1 

Hvelven 89 Hvelven 6 

Hønefoss Bru 1 E Fossetorget 26 



Veileder for tildelingsprakis – Ringerike kommune  6 

 

Krokenveien 17 Haldenjordet 50 

Roaveien 1 Sokna 6 

Sagatunveien 74, 76, 78, 80 Sagatun 8 

Sagaveien 18, 20, 27 Haldenjordet 7 

 

Kategori 3, Tilrettelagt bolig med fast tilknyttet bemanning særskilt 

tilrettelagt for personer med psykiske lidelser:  

  

Adresse Sted Antall boenheter 

Lundveien 2  4 

Slettåkerveien 12  9 

Ve terrasse 26  8 

 

Kategori 4, Tilrettelagt bolig uten fast tilknyttet bemanning: 

Adresse Sted Antall boenheter 

Dølerudveien 17,19 Hallingby 10 

Einerveien 5, 7 Nes i Ådal 8 

Elvegata 25, 27, 29, 31 Vesterntangen 7 

Hvalsbruveien 19 Hallingby 8 

Hvalsbruveien 3,5,7,9,11,13,15,17 Hallingby 8 

Krokenveien 21 Haldenjordet 3 

Sagveien 42, 44 Sokna 10 

Solumveien 1a, b og c, 3 a, b, c, d og e Nakkerud 8 

Strømsoddveien 35 Sokna 23 

Ve terrasse 13,15,27,33,39,49 og 

Heradsbygdveien 8 

Heradsbygda 7 
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Kriterier og vilkår for tildeling av tjenester  

Tildeling av trygghetsalarm 

Navn på tjenesten Trygghetsalarm 

Lovgrunnlag Trygghetsalarm er ikke en tjeneste hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, men 

kan kombineres med andre tjenester som er omfattet av denne lov 

Formål Skal bidra til å skape trygghet for hjemmeboende, og utsette behov for /eller 

økning av tjenester 

Kriterier  Søker må være i stand til å forstå bruken av alarmen 

 Det skal som hovedregel foreligge skriftlig begrunnet egensøknad 

 Nødvendig abonnement må opprettes 

 

 

Dokumentasjon  

 IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende   

og/ eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknad Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Når det innvilges trygghetsalarm blir det montert nøkkelboks. 

Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt til 

hjemmesykepleien. Kommunens personell kan rykke ut hele døgnet. 

Kommunen bistår med oppretting av nødvendig abonnement 

 

Tildeling av matombringing 

Navn på tjenesten Matombringing  

Lovgrunnlag Matombringing er ikke en tjeneste hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, men 

kan kombineres med andre tjenester som er omfattet av denne lov 

Formål Bidra til å sikre tilfredsstillende ernæring til hjemmeboende  

Kriterier  Det skal som hovedregel foreligge skriftlig begrunnet egensøknad 

 Søker må ha et funksjonstap som gjør det vanskelig å ivareta eget 

ernæringsbehov 

 Søker må ha behov for hjelp til å tilberede måltider 

 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknad Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

For å få vedtak om matombringing må kriteriene ovenfor være oppfylt. Andre som 

ønsker å benytte seg av tilbudet må selv ta kontakt med RingeriksKjøkken.  
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Tildeling av støttekontakt 

Navn på tjenesten Støttekontakt 

Lovgrunnlag Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 6 b 

Formål Tjenesten er ment å hjelpe den enkelte til å få en meningsfylt fritid og forebygge 

sosial isolasjon. 

Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Søker må være avhengig av en ledsager for å nyttiggjøre seg sosiale aktiviteter. 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknad Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Støttekontakten er vanligvis en person uten helse- og/eller sosialfaglig bakgrunn. 

 

Tildeling av omsorgslønn 

Navn på tjenesten Omsorgslønn  

Lovgrunnlag Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf. § 3-6  

Formål Omsorgslønn er en ordning som skal legge til rette for privat omsorgsarbeid fra 

pårørende /  andre der det blir vurdert at dette er det beste for omsorgsmottaker. 

Kriterier  Omsorgsmottaker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 

2-1, a. 

 Omsorgsyter må utføre særlig tyngende omsorgsarbeid jf.  Pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-8 og rundskriv I-42/98 Retningslinjer for 

omsorgslønn. 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad fra 

omsorgsyter. Omsorgsmottaker må samtykke der vedkommende er 

samtykkekompetent.  

 Det skal være søkt/ innvilget hjelpestønad  

Dokumentasjon 

 

 IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Det er kommunen som avgjør om det skal gis omsorgslønn til den som søker og 

hvor høy omsorgslønnen skal være. Når det skal vurderes om kommunen skal 

innvilge omsorgslønn, skal det foretas en bred skjønnsmessig helhetsvurdering, 

der omsorgslønn blir vurdert i sammenheng med andre helse- og omsorgstjenester.  

Utmålingen fastsettes blant annet gjennom kartlegging av hjelpebehov gjennom 

døgnet. Der det er søkt omsorgslønn for barn under 18 år, tas det utgangspunkt i 
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den faktiske merbelastning, utover det som anses som normalt for alderen.  

I de tilfellene der det er søkt om hjelpestønad, men søknaden ikke er 

ferdigbehandlet, kan kommunen la det gå fram av vedtaket om omsorgslønn at det 

kan bli endret dersom hjelpestønad blir innvilget. 

 

Tildeling av personlig assistanse, praktisk bistand 

Navn på tjenesten Personlig assistanse, praktisk bistand 

Lovgrunnlag 

 

Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf.  § 3-2 første ledd nr. 6b 

Formål Gi bruker nødvendig praktisk bistand slik at søker kan bo i eget hjem lengst mulig 

Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Har behov for hjelp til rengjøring. Hjelpen skal gå til støvtørring, støvsuging, 

vask av gulv i de rom som er i daglig bruk og vask av bad/WC med mer. 

 Har behov for hjelp til å skrive handleliste og innkjøp av mat/ 

husholdningsartikler 

 Har behov for hjelp til stell og vask av tøy 

 Har behov for hjelp til sengeskift  

 Har behov for hjelp til oppvask, ta inn post, ta ut søppel 

 Har behov for hjelp til å ta inn ved og tenne i ovnen, fylle parafin, der 

det ikke er mulighet for elektrisk fyring 

 Har behov for hjelp til snømåking foran inngangsdør, slik at bruker ikke 

unødig isoleres og slik at hjemmetjenesten kommer inn 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver 

enkelt søknad blir vurdert individuelt. 

 

Tildeling av personlig assistanse, personlig stell og egenomsorg 

Navn på tjenesten Personlig assistanse, personlig stell og egenomsorg 

Lovgrunnlag Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf  § 3-2 første ledd nr. 6b 

Formål Gi bruker nødvendig personlig stell og bistand til egenomsorg slik at søker kan bo 

i eget hjem lengst mulig 

Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Har behov for hjelp til å stå opp og legge seg. 

 Har behov for hjelp til personlig hygiene 

 Har behov for hjelp til toalettbesøk 

 Har behov for hjelp til å kle av og på seg 

 Har behov for hjelp til å spise 

 Har behov for bistand for å kunne delta i fritidsaktiviteter 

 Har behov for hjelp til tilsvarende grunnleggende behov 
Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 
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eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver 

enkelt søknad blir vurdert individuelt. 

 

Tildeling av personlig assistanse i form av opplæring 

Navn på tjenesten Personlig assistanse i form av opplæring.   

Lovgrunnlag 

 

Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1jf 3-2 1.ledd nr 5 og 6 bokstav b 

Formål Tjenesten skal bidra til at bruker mestrer hverdagen og eget liv. 
 

Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter pasient og brukerrettighetslovens § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge skriftlig begrunnet egensøknad 
 Søker må være i en etablerings- eller opptreningsfase 

 Søker må delta aktivt i de aktuelle gjøremålene 

 Søker må ha et mål om bli mest mulig selvhjulpen 

 Søker har behov for opplæring i en eller flere av følgende områder: 
- organisere dagliglivets gjøremål 
- ivareta personlig hygiene/helse 
- ivareta et variert og sunt kosthold 
- husarbeid, matlaging, planlegging og innkjøp 
- i sosiale ferdigheter 

 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Det skal som hovedregel være en klar målsetting for oppfølgingen, utarbeidet i 

samarbeid med brukeren. Det bør utarbeides en avtale med bruker hvor mål og 

tiltak konkretiseres, samt avtaleperiode.  

Opplæringsvedtak skal som hovedregel gis for en begrenset periode, og skal 

fortløpende evalueres. Førstegangsvedtak skal som hovedregel ikke gis for mer 

enn seks måneder. 

 

 

 

Tildeling av Praktisk bistand organisert som BPA 

Navn på tjenesten Tildeling av praktisk bistand organisert som Brukerstyrt Personlig Assistanse 

(BPA). 
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Lovgrunnlag Helse – og omsorgstjenesteloven §3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 6 bokstav b, jf §3-8 

Formål BPA skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å 

ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. 

I følgende kriterier er det fastslått formelle retningslinjer for tildeling av BPA. 

BPA er en måte å organisere praktisk og personlig hjelp for personer med 

funksjonsnedsettelse som har behov for bistand i dagliglivet både i og utenfor 

hjemmet. 

Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerettighetslovens § 2-1 a 

 Søker skal være identisk med den hjelpetrengende, eller dennes verge, 

hjelpeverge eller fullmektig 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Søker må ha evne til å planlegge egen hverdag 

 Søker må ha evne og vilje til å være arbeidsleder og delta på kurs i regi av RO 

 Den som ikke kan ivareta styringen av engen BPA-ordning kan få oppnevnt en 

assisterende arbeidsleder 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

BPA kan kombineres med hjemmesykepleie ved særskilte medisinske behov. 

Utmålingen av tjenesten beregnes ut fra samlet antall timer brukeren har behov for 

hjemmesykepleie, praktisk bistand og støttekontakt. 

I de tilfeller hvor det også er innvilget hjelp til rengjøring og annet husarbeid, kan 

kommunen beregne vederlag for praktisk bistand. Vederlagets størrelse avhenger 

av husstandens samlede nettoinntekt fra siste års ligning. 

 

Tildeling av helsetjenester i hjemmet 

Navn på tjenesten Helsetjenester i hjemmet 

Lov grunnlag Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 6 bokstav a 

Formål Sikre at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen mottar 

nødvendige helsetjenester i hjemmet 

Bidra til at pasient  kan bo i eget hjem lengst mulig. 

Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a 

 Søker må ha en sykdom eller funksjonsnedsettelse som medfører behov for 

helsetjenester 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Søker har behov for medisinsk behandling, oppfølging, observasjon og 

kartlegging 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknad Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Eksempler på vurderinger: 
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1)Sårbehandling, injeksjoner, blodprøver med mer. 

Fastlegen har det medisinske ansvaret for pasienter som bor hjemme.  Det 

forventes at pasienter får utført tjenestene hos egen lege dersom bruker kan 

komme seg dit.   

2) Dosere medisiner; 

Pasienten må selv hente medisiner på apotek der dette er mulig.  

Der hjemmetjenesten har ansvar for medisinutlevering skal det brukes multidose i 

størst mulig grad. 

 

Tildeling av miljøarbeider 

Navn på tjenesten Miljøarbeider 

Lovgrunnlag 

 

Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr. 6 bokstav b 

Formål Tjenesten skal bidra til at bruker mestrer hverdagen og eget liv. 

Søker må delta aktivt i de aktuelle gjøremålene 

Søker må ha et mål om bli mest mulig selvhjulpen 

Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad  

 Søker må i stor grad ha redusert funksjon i dagliglivet 

 Har behov for opplæring i å organisere dagliglivets gjøremål 
 Har behov for opplæring til å ivareta personlig hygiene/helse 

 Har behov for opplæring for å ivareta et variert og sunt kosthold 

 Har behov for opplæring i husarbeid, matlaging, planlegging og innkjøp 

 Har behov for opplæring i sosiale ferdigheter 

 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den 

omsorgstrengende og/ eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante 

instanser skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

 

Det skal som hovedregel være en klar målsetting for oppfølgingen, utarbeidet i 

samarbeid med brukeren. Det bør utarbeides en avtale med bruker hvor mål og 

tiltak konkretiseres, samt avtaleperiode.  

 

Tjenesten gis som hovedregel for en periode på 12 uker. Utvidet tjenesteperiode, 

forutsetter at søker nyttiggjør seg tjenesten og at måloppnåelse er mulig.  

 

 

 

 

 

Tildeling av psykisk helsetjeneste 

Navn på tjenesten Psykisk helsetjeneste 

Lovgrunnlag 

 

Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr. 6 bokstav a 
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Formål Tjenesten skal bidra til at pasient mestrer hverdagen og eget liv. 

 

Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad  

 Søker må ha psykiske plager som i stor grad reduserer funksjon i dagliglivet, 

alternativt være i en krisesituasjon som medfører behov for psykiatrisk 

oppfølging  

 Behandling i spesialisthelsetjeneste må som hovedregel være avsluttet 

 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

 

Det skal som hovedregel være en klar målsetting for oppfølgingen, utarbeidet i 

samarbeid med pasienten. Det bør utarbeides en avtale med pasienten hvor mål og 

tiltak konkretiseres, samt avtaleperiode.  

 

Tjenesten gis som hovedregel for en periode på 12 uker. Utvidet tjenesteperiode, 

forutsetter at søker nyttiggjør seg tjenesten og at måloppnåelse er mulig.  

 

Tildeling av dagopphold  

Navn på tjenesten Dagopphold  

Lov grunnlag Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 6 c 

Formål Tjenesten skal bidra til å øke/opprettholde pasientens/brukers funksjonsnivå, 

hindre sosial isolasjon og/eller gi pårørende med tyngende omsorgsoppgaver 

avlastning. Tjenesten skal bidra til at søker kan bo i eget hjem lengst mulig.  

Kriterier  Søker må ha rett på helsehjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Pasient/bruker har behov for: 

1: rehabilitering 

2: observasjon og/ eller vurdering av total situasjon 

      3: avlastning for pårørende 

      4: bryte en isolert tilværelse 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

 

Tildeling av dagtilbud for funksjonshemmede 

Navn på tjenesten Dagtilbud for funksjonshemmede  

Lovgrunnlag Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, og den enkelte har derfor ikke et 

individuelt rettskrav på et slikt tilbud. 
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Av Helse- og omsorgstjenestelovens §3-3, 3. ledd fremgår det at helse- og 

omsorgstjenesten i kommunen skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og 

aktivitetstilbud for funksjonshemmede. 

Formål Tjenesten er et individuelt tilpasset tilbud til funksjonshemmede om aktivitet, 

arbeid og/eller sosialt fellesskap.  

Kriterier  Søkeren må ha krav på hjelp etter Pasient og brukerrettighetslovens §2-1 a. 

 Det skal som hovedregel foreligge skriftlig begrunnet egensøknad 

 Søker skal ha avsluttet skolegang 

 Søkeren kan på grunn av sin funksjonshemning ikke arbeide i ordinært 

arbeidsmarked eller ved andre bedrifter med spesiell tilrettelegging. 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknad Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Dagtilbud tildeles 1-5 dager i uken. 

 

Tildeling av tidsbegrenset opphold i institusjon 

Navn på tjenesten Tidsbegrenset opphold i institusjon 

Lov grunnlag Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 4, 5 og 6 c 

Formål Tidsbegrenset opphold gis for å utrede fysisk og kognitivt funksjonsnivå og/eller 

for behandling og oppfølging av pasienter som for en periode ikke kan ivaretas i 

hjemmet. Tidsbegrenset opphold kan også gis til pasienter som ikke kan bo 

hjemme i påvente av egnet bolig eller langtidsplass.  

Kriterier  Søker må ha rett på helsehjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Det må som hovedregel foreligge mål for oppholdet 

 Hjelpebehovet må være av et slikt omfang at tjenester i hjemmet ikke er 

tilstrekkelig.  

 Pasient har behov for: 
1: etterbehandling/oppfølging av fysisk eller kognitiv tilstand 

2: observasjon og/eller vurdering av total situasjon 

3: behov for opphold i påvente av egnet bolig / langtidsplass 

 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Dersom bruker under oppholdet innlegges i sykehus eller annen institusjon, eller 

selv velger ikke å benytte plassen, ut over 24 timer, kan plassen opphøre og kunne 

tildeles andre. 
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Tildeling av tidsbegrenset opphold - Hospice 

Navn på tjenesten Tidsbegrenset opphold - Hospice 

Lov grunnlag Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf. § 3-2 1. ledd nr. 4, 1. ledd nr. 5 og 

1. ledd nr. 6 c  

Formål Tidsbegrenset opphold Hospice gis for behandling og oppfølging av alvorlig syke 

og døende pasienter. Oppholdet vil ha fokus på lindring, ro, verdighet og 

livsglede. 

Kriterier  Søker må ha rett på helsehjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad, eller 

søknad begrunnet av helsepersonell.  

 Pasient har behov for: 
1: symptomlindrende behandling, pleie og omsorg ved kort forventet levetid 

2: behov for opphold under eller etter krevende medisinsk behandling ved 

alvorlig sykdom 

 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Dersom pasient under oppholdet innlegges i sykehus eller av annen grunn 

oppholder seg utenfor institusjonen ut over 24 timer, kan plassen opphøre  

 

 Tildeling av rehabiliteringsopphold 

Navn på tjenesten Rehabiliteringsopphold 

Lov grunnlag Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 6 c og 1. ledd nr 5 

Formål Rehabiliteringsopphold skal bidra til at pasienten gjenoppretter funksjoner slik at 

hun/han kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Oppholdet er tidsavgrenset og 

skal ha klare mål for å styrke pasientens funksjons- og mestringsevne.  

Kriterier  Søker må ha rett på helsehjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Det må foreligge mål for oppholdet 

 Pasient har behov for: 

- Trening / opptrening 

 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Dersom bruker under oppholdet innlegges i sykehus eller annen institusjon, eller 

selv velger ikke å benytte plassen, ut over 24 timer, kan plassen opphøre og kunne 

tildeles andre. 
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Tildeling av avlastningstiltak for omsorgsytere 

Navn på tjenesten Avlastningstiltak for omsorgsytere 

Lovgrunnlag Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1jf 3-2 1.ledd nr 6 bokstav d 

Formål Avlastningstiltak skal hindre overbelastning hos private omsorgsytere, gi 

omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige 

samfunnsaktiviteter. 

Tjenestetilbudet skal være forsvarlig for personen som har omsorgsbehovet. 

Kriterier 

 

 

 

 

 

 Omsorgsmottaker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 

2-1, a. 

 Omsorgsyter må utføre særlig tyngende omsorgsarbeid jf.  Pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-8. 

 Det skal hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad fra 

omsorgsyter. Omsorgsmottaker må samtykke der vedkommende er 

samtykkekompetent. 

 Behovet for avlastning må vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som 

kommunen kan iverksette. Dette for å dekke det behov for hjelp som 

omsorgsmottaker har, og som samtidig vil redusere omsorgsbyrden for 

omsorgsyter 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader 

 

Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Avlastning til eldre gis i institusjon.  

Avlastning til barn kan gis ut fra ulike behov og organiseres på ulike måter. 

Tjenesten kan gis individuelt eller i grupper og det kan skje i eget eller avlasters 

hjem eller i institusjon. 

Avlastning kan gis på døgn, dag eller timesbasis.  

 

Tildeling av tilrettelagt bolig uten fast tilknyttet bemanning 

Navn på tjenesten Tilrettelagt bolig uten fast tilknyttet bemanning 

Lov grunnlag Bolig er ikke en tjeneste som den enkelte har et rettskrav på hjemlet i helse- og 

omsorgstjenesteloven, men kan kombineres med andre tjenester som er omfattet 

av denne lov 

Kommunen skal medvirke til skaffe boliger i slike tilfeller jfr. Helse- og 

omsorgstjenesteloven §3-7. 

Formål Gi et botilbud til de som på grunn av alder eller funksjonshemming trenger bolig 

med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak. 

Kriterier 

 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Ulike tiltak i nåværende bolig (hjemmebaserte tjenester, ergonomiske 

tilrettelegginger og hjelpemidler etc.) skal være vurdert og/ eller prøvd ut først 

 Omsorgsbehovet skal være slik at det vanligvis krever at søkeren bor i 

nærheten av en omsorgsbase  

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 
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  Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Dersom omsorgsbehovet endrer seg eller kommunen planlegger organisatoriske 

endringer kan det bli aktuelt å tilby alternativ bolig.  

Tildelingskontoret er delegert myndighet til å tildele tilrettelagt bolig uten fast 

tilknyttet bemanning. Eiendomstjenesten utferdiger husleiekontrakt. Leieforholdet 

skal reguleres med kommunens standard leiekontrakt. 

Ved tildeling av bolig kan det bli stilt krav om at leietaker må forplikte seg til å ta 

imot den hjelp som tildeles i form av enkeltvedtak. 

Ved tildeling må det tas hensyn til at boliganleggene er forskjellig utformet og har 

ulik geografisk beliggenhet. Hvis søker takker nei til et forsvarlig tilbud anses 

behovet for ikke å være tilstede og saken avsluttes. 

 

Tildeling av tilrettelagt bolig med fast tilknyttet bemanning 

Navn på tjenesten Tilrettelagt bolig med fast tilknyttet bemanning 

Lov grunnlag Bolig er ikke en tjeneste som den enkelte har et rettskrav på hjemlet i helse- og 

omsorgstjenesteloven, men kan kombineres med andre tjenester som er omfattet 

av denne lov 

Kommunen skal medvirke til skaffe boliger i slike tilfeller jfr. Helse- og 

omsorgstjenesteloven §3-7. 

Formål Gi et botilbud til de som på grunn av alder eller funksjonshemming trenger bolig 

med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak.  

Tilbudet kan utsette eller erstatte langtidsopphold i institusjon. 

 

Kriterier 

 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Ulike tiltak i nåværende bolig (hjemmebaserte tjenester, dagopphold, 

avlastning, ergonomiske tiltak og hjelpemidler etc.) skal være vurdert og/ eller 

prøvd ut først 

 Omsorgsbehovet må være slik at det krever omfattende tjenester med tilgang 

på personell i boligen hele døgnet 

 Søker har funksjonstap i en grad som tilsier mer oppfølging enn det som kan 

tilbys i boform uten fast bemanning. 

 

Dokumentasjon 

 

 IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Dersom omsorgsbehovet endrer seg eller kommunen planlegger organisatoriske 

endringer kan det bli aktuelt å tilby alternativ bolig.  

Tildelingskontoret er delegert myndighet til å tildele bolig med fast tilknyttet 

bemanning. Eiendomstjenesten utferdiger husleiekontrakt. Leieforholdet skal 

reguleres med kommunens standard leiekontrakt. 

Ved tildeling av bolig kan det bli stilt krav om at leietaker må forplikte seg til å ta 

imot den hjelp som tildeles i form av enkeltvedtak. 
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Ved tildeling må det tas hensyn til at boliganleggene er forskjellig bemannet, 

utformet og har ulik geografisk beliggenhet. Hvis søker takker nei til et forsvarlig 

tilbud anses behovet for ikke å være tilstede og saken avsluttes. 

  

 Tildeling av bolig i bofellesskap for personer med demens 

Navn på tjenesten Bolig i bofellesskap for personer med demens 

Lov grunnlag Bolig er ikke en tjeneste som den enkelte har et rettskrav på hjemlet i helse- og 

omsorgstjenesteloven, men kan kombineres med andre tjenester som er omfattet 

av denne lov 

Kommunen skal medvirke til skaffe boliger i slike tilfeller jfr. Helse- og 

omsorgstjenesteloven §3-7. 

Formål Gi et botilbud til de som på grunn av demens eller annen kognitiv svikt trenger 

bolig med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak.  

Tilbudet kan utsette eller erstatte langtidsopphold i institusjon. 

Kriterier 

 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Ulike tiltak i nåværende bolig (hjemmebaserte tjenester, dagopphold, 

avlastning, ergonomiske tiltak og hjelpemidler etc.) skal være vurdert og/ eller 

prøvd ut først 

 Omsorgsbehovet må være slik at det krever omfattende tjenester med tilgang 

på personell i boligen hele døgnet 

 Søker har funksjonstap i en grad som tilsier mer oppfølging enn det som kan 

tilbys i ordinær bolig med bemanning. 

 Søker har diagnosen demens eller annen kognitiv svikt 

 Søker har alvorlige atferdsforstyrrelser og/eller behov for fysisk skjerming 

og/eller har et stort behov for miljøterapeutisk tilrettelegging  

Dokumentasjon 

 

 IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Dersom omsorgsbehovet endrer seg eller kommunen planlegger organisatoriske 

endringer kan det bli aktuelt å tilby alternativ bolig.  

Tildelingskontoret er delegert myndighet til å tildele bolig med fast tilknyttet 

bemanning. Eiendomstjenesten utferdiger husleiekontrakt. Leieforholdet skal 

reguleres med kommunens standard leiekontrakt. 

Ved tildeling av bolig kan det bli stilt krav om at leietaker må forplikte seg til å ta 

imot den hjelp som tildeles i form av enkeltvedtak. 

Ved tildeling må det tas hensyn til at boliganleggene er forskjellig bemannet, 

utformet og har ulik geografisk beliggenhet. Hvis søker takker nei til et forsvarlig 

tilbud anses behovet for ikke å være tilstede og saken avsluttes. 

Brukers behov for skjermet enhet vurderes fortløpende og når bruker ikke lenger 

fyller kriteriene for skjermet enhet og/eller ikke nyttiggjør seg tilbudet, kan 

han/hun overføres til ordinær langtidsplass i institusjon. 
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Tilrettelagt bolig med fast tilknyttet bemanning for personer med psykiske 

lidelser 

Navn på tjenesten Tilrettelagt bolig med fast tilknyttet bemanning for personer med psykiske lidelser 

Lov grunnlag Bolig er ikke en tjeneste som den enkelte har et rettskrav på hjemlet i helse- og 

omsorgstjenesteloven, men kan kombineres med andre tjenester som er omfattet 

av denne lov 

Kommunen skal medvirke til skaffe boliger i slike tilfeller jfr. Helse- og 

omsorgstjenesteloven §3-7. 

Formål Gi et botilbud til de som på grunn av psykisk lidelse trenger bolig med særlig 

tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak.  

Tjenesten skal bidra til at søker mestrer hverdagen og eget liv, og på sikt flytte i 

egen bolig. 

Kriterier 

 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Ulike tiltak i nåværende bolig (hjemmebaserte tjenester, dagopphold, 

avlastning, ergonomiske tiltak og hjelpemidler etc.) skal være vurdert og/ eller 

prøvd ut først 

 Omsorgsbehovet må være slik at det krever omfattende tjenester med tilgang 

på personell i boligen hele døgnet 

 Søker har funksjonstap i en grad som tilsier mer oppfølging enn det som kan 

tilbys i ordinær tilrettelagt bolig med bemanning.  

 Søker må kunne nyttiggjøre seg tilbudet 

 Søker skal ikke være i aktiv rus 

 

Dokumentasjon 

 

 IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Dersom omsorgsbehovet endrer seg eller kommunen planlegger organisatoriske 

endringer kan det bli aktuelt å tilby alternativ bolig.  

Tildelingskontoret er delegert myndighet til å tildele bolig med fast tilknyttet 

bemanning. Eiendomstjenesten utferdiger husleiekontrakt. Leieforholdet skal 

reguleres med kommunens standard leiekontrakt. 

Ved tildeling av bolig kan det bli stilt krav om at leietaker må forplikte seg til å ta 

imot den hjelp som tildeles i form av enkeltvedtak. 

Ved tildeling må det tas hensyn til at boliganleggene er forskjellig bemannet, 

utformet og har ulik geografisk beliggenhet. Hvis søker takker nei til et forsvarlig 

tilbud anses behovet for ikke å være tilstede og saken avsluttes. 
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Tildeling av langtidsopphold  

Navn på tjenesten Langtidsopphold institusjon  

Lov grunnlag Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf  § 3-2 1.ledd nr 6 c 

Formål Gi heldøgns helse- og omsorgstilbud til pasienter som har et så omfattende behov 

at tjenester i hjemmet er utilstrekkelige  

Kriterier 

 

 Søker må ha krav på helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Søker har behov for et heldøgns helse- og omsorgstilbud, og har et så 

omfattende behov for hjelp at tjenester i hjemmet er utilstrekkelige 

 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Pasienter som innvilges langtidsopphold gis en garanti om plass innen to måneder 

fra vedtaksdato.  

 

Tildeling av langtidsopphold - demens 

Navn på tjenesten Langtidsopphold institusjon - demens 

Lov grunnlag Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf.  § 3-2 1.ledd nr. 6 c 

Formål Gi heldøgns helse- og omsorgstilbud til pasienter som har et så omfattende behov, 

at tjenester i hjemmet eller annen institusjon er utilstrekkelige  

Kriterier 

 

 Søker må ha krav på helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Søker har behov for et heldøgns helse- og omsorgstilbud, og har et så 

omfattende behov for hjelp at tjenester i hjemmet eller annen institusjon er 

utilstrekkelige 

 Søker har diagnosen demens eller annen kognitiv svikt 

 Søker har alvorlige atferdsforstyrrelser og/eller behov for fysisk skjerming 

og/eller har et stort behov for miljøterapeutisk tilrettelegging  

  

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Pasienters behov for skjermet enhet vurderes fortløpende og når bruker ikke 

lenger fyller kriteriene for skjermet enhet og/eller ikke nyttiggjør seg tilbudet, kan 

han/hun overføres til ordinær langtidsplass i institusjon.  

Pasienter som innvilges langtidsopphold i skjermet enhet, gis en garanti om plass 

innen to måneder fra vedtaksdato.  
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3204-1   Arkiv:   

 

Botilbud m/heldøgns pleie og omsorgstilbud, - behovanalyse  

 
Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda 

videreføres. 

2. Videre planlegging av nytt sykehjem, herunder erstatning for Hønefoss sykehjem 

avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse foreligger 2020.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

Innledning / bakgrunn 

I Norge er det i dag minst tre instanser som definerer hva som er et botilbud med heldøgns 

omsorg, og som dermed er klare premissleverandører til den offentlige statistikk, som ofte 

vil være grunnlaget for kommunal planlegging og styring. Dette er Den norske stats 

husbank, Statistisk Sentralbyrå (SSB) og kommunalt ansatte. Innenfor begrepet «bolig med 

heldøgns omsorg» er det en stor «underskog» av begreper, alt fra omsorgsbolig 

m/bemanning, annen bolig m/bemanning, sykehjem, boliger tilrettelagt for bemanning og 

boliger m/vaktrom/personalfasiliteter og boliger uten. Husbanken og SSB benytter 

forskjellige definisjoner. Det er dermed ikke rart at også kommunalt ansatte stusser over 

begrepsbruken og feilrapporterer, med det resultat at statistiske data ikke blir 

sammenlignbare eller riktige. Det finnes derfor i dag ikke reelle normtall som kan være 

rådgivende og/eller styrende for en kommunes behov/dekningsgrad av slike boliger. 

I Norge har det i mange år vært vanlig å framskrive befolkningsutviklingen, for deretter å 

beregne behovet for omsorgsplasser med heldøgns pleie og omsorg til ca. 25 % av 

befolkningen > 80 år. Riktigheten av dette blir i dag mer betegnet som en myte og teknikken 

blir betraktet som et «særnorsk fenomen» som aldri har vært vitenskapelig bevist. Men 

metoden har ført til at Norge har høyere dekning enn andre nordiske land. Det samlede 

tilbudet i Norge er rundt 50 % høyere enn det som er vanlig i de andre nordiske landene.  

 



Hva er bolig med tilbud om heldøgns omsorg? 

Det er i dag stort sett de samme årsaksforhold som kvalifiserer til sykehjem eller annen type 

boform med heldøgns omsorg. Dette er forskjellige typer kognitiv svikt, kreft, raskt 

funksjonsfall med økt behov for bistand, utagerende demens, aleneboende demente, 

somatisk svært syke og omsorgsbehov som overstiger det som er mulig å gi hjemme mv. 

Det er vedkommendes eget ønske, og graden av hjelpebehov som styrer hvorvidt 

vedkommende får tilbud om en omsorgsbolig m/bemanning eller plass på institusjon. 

I planleggingen av kommunale sykehjem og boliger er det viktig at et tilstrekkelig antall 

boenheter er egnet for å gi brukerne oppfølging av helsepersonell hele døgnet. Samtidig er 

det viktig å legge til rette for fleksibel bruk. Det bør være mulig å gi beboerne bistand i deler 

av døgnet i perioder hvor de har mindre behov for bistand. I tillegg er det viktig at en stor 

del av tilbudene er spesielt tilrettelagt for demente, en gruppe som nå øker raskt.  

Med andre ord; et botilbud med heldøgns omsorg er et botilbud som er egnet til å gi 

beboeren umiddelbar oppfølging av helsepersonell hele døgnet. Det spiller ingen rolle om 

tilbudene betegnes som sykehjem eller omsorgsbolig. Begge tilbudene er på et høyt nivå i 

«omsorgstrappa». En moderne eldreomsorg trenger begge deler, men i ulik grad. Det er 

derfor godt mulig å definere normtall for antall botilbud med heldøgns omsorg, men vi må i 

plansammenheng ikke bli påtvunget normtall for det ene eller det andre alternativt. Dette 

styres i stor grad i den enkelte kommune av levealder, kulturelle forhold, geografi, 

velfungerende trinn i omsorgstrappen, hjemmetjenestenes kompetanse og kapasitet, samt en 

vellykket boligpolitikk for eldre. 

 

Hvor mange botilbud med heldøgns omsorg trenger Ringerike kommune fram mot 2030? 

Dette er hovedproblemstillingen som søkes belyst i denne saken. Problemstillingen er stor, 

kompleks og sammensatt. Dersom Ringerike kommune satser feil, vil dette kunne få store 

konsekvenser i framtiden, som vil være vanskelige å rette opp. 

Framtida viser oss at den største mangelvare innen en faglig forsvarlig og moderne 

eldreomsorg vil være kvalifisert bemanning. De fleste kommunen innser nå at det ikke vil 

være nødvendig bærekraft i å etablere store, dyre, tradisjonelle sykehjem, men å sørge for et 

tilstrekkelig variert antall botilbud med heldøgns omsorg. 

Det er mange ukjente variabler som vil kunne spille inn på en slik behovsanalyse. Her skal 

nevnes sykdomsutvikling, nye behandlingsmetoder (imunterapi o.l.), satsing på tekniske 

hjelpemidler, velferdsteknologi og andre innovative tiltak, hverdagsrehabilitering, 

boligbygging og økonomiske ressurser. 

Rådmannen har i denne saken benyttet seg av AGENDA Kaupang: «Heldags omsorg, - 

kommunenes dekningsgrad», rapport april 2016 (vedlagt) og Rune Snildal, Bærum 

kommune: «OMSORGSPLASSER I RINGERIKE, - framskrivninger og anbefalinger», 

rapport mai 2016 (vedlagt). Sistnevnte skrev også rapporten «FAKTA, FIGURER OG 

FREMTIDEN, - en gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, mai 

2011. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune står ovenfor en rivende utvikling i forhold til befolkningsmengde og 

sammensetning. Gjennom prosjekter og utredninger begynner vi å få et godt bilde av 



hvordan Ringerikssamfunnet kan komme til å se ut, og hvilke grep som er nødvendig for å 

realisere visjonene.  

Kommunestyret har i sak 15/62 «Kommuneplanens samfunnsdel» vedtatt et måltall for 

antall innbyggere i Ringerike kommune på 40 000 innbyggere i 2030. I dette tallet ligger det 

til grunn en vesentlig høyere vekst i innbyggertall enn det kommunen har hatt historisk. 

Forutsetningene for denne veksten skyldes ikke en ordinær befolkningsframskriving, men 

tilflytting som i liten grad påvirker antall eldre i kommunen innenfor en tidshorisont på 15 

år. Dette er også erfaringen fra andre kommuner som opplever stor vekst på grunn av 

utbygginger, som f.eks. utbyggingen av Gardemoen. Høy vekst fører derfor ikke til en 

dårligere utvikling i aldersbæreevnen enn en lavere vekst, snarere tvert imot. 

I plansammenheng er det også nødvendig å etablere et riktig bilde «på netthinnen» av 

framtidas eldre. Morgendagens eldre vil frekventerer treningssentra, har tatt sine 

synskorrigerende operasjoner, snakker flere språk, har god økonomi og reiser på 

utenlandsferier. 

Det er dette bilde vi må ha med oss i all framtidig planlegging, da vi ikke planlegger for 

dagens eldre, - men morgendagens eldre. Samtidig må vi ikke underslå at også 

morgendagens eldre også kan og vil bli syke, ikke minst på grunn av de aldersrelaterte 

sykdommene som vil øke på grunn av økt levealder.  

Morgendagens eldre er her allerede. For denne gruppen er det følgende krav til kommunen 

som dominerer (og undersøkelser viser at kravene prioriteres nettopp i denne rekkefølgen): 

Transport, sosiale møteplasser, trygghet, medbestemmelse, være en aktiv deltaker i eget liv 

og å kunne ha tillit til tjenestene HVIS behovet kommer. Det er leveranser av disse tjenestene 

kommunen vil bli målt på. 

 

Hvilke faktorer er essensielle i forhold til å estimere behov for botilbud med heldøgns 

omsorg 

Etablering av omsorgsboliger og institusjonsplasser tar tid, og kommunen er avhengig av 

gode analyser og inngangsverdier som beslutningsgrunnlag. Et av de viktigste parameter er 

fortsatt befolkningsutviklingen og demografi. 

 

Befolkningsutvikling i Ringerike kommune fram mot 2030. 

Hvor stor befolkningsøkning er realistisk å beregne i forhold til ny E16 og ny togtrasé til 

Ringerike? En sammenligning med Ullensaker kommune (utbyggingen av Gardermoen) 

viser at Ullensaker hadde omtrent samme befolkningsøkning forut for utbyggingen som 

Ringerike kommune (0,4% årlig). Selve vedtaket (1993) om utbygging utløste ingen økning 

i befolkningsmengden, men fra åpningtidspunktet etablerte kommunen seg som den 

kommune i landet med størst befolkningsvekst (3,4%).  

Det er derfor liten grunn til å tro at ny E 16 og ny togtrasé til Ringerike skal ha et potensiale 

for å utløse tilsvarende vekst som i Ullensaker kommune, siden ny vei og togtrasé i seg selv 

ikke skaper arbeidsplasser utover anleggsperioden. Dersom kommunen eller næringslivet 

ikke makter å benytte endringen i infrastruktur til å skape vekst i antall arbeidsplasser, 

boligutvikling, skole og barnehager, vil etableringen av ny vei og bane kun gi en kortsiktig 

effekt på befolkningsutviklingen. 

Kommunestyret har lagt seg på en befolkningsvekst på 2,2% fra 2019. Dette er i 

plansammenheng realistisk, men dersom kommunen ikke lykkes med å utnytte mulighetene 



som ny vei og bane gir, er det liten grunn til å tro at en bedret kommunikasjon mot Bærum 

og Oslo alene vil stimulere til et varig taktskifte i befolkningsveksten, og veksten vil igjen 

«flate ut» fra 2030. 

 

«Eldrebølgen» 

Antall eldre over 80 år vil være stabilt fram til 2023, men vil statistisk stige betraktelig etter 

2023. Men denne «Eldrebølgen» vil ikke være noen bølge, ettersom veksten i antall eldre 

etter 2023 vil være en varig vekst. Figuren nedenfor illustrerer dette fram til 2040. 

 

SSB produserer ikke tall på kommunenivå for tiden etter 2040. Nasjonale tall viser 

imidlertid at antall eldre vil øke kontinuerlig frem til år 2100. Denne veksten i antall eldre 

vil føre til at aldersbæreevnen synker. Befolkningsvekst vil motvirke dette da det i liten grad 

er innflytting av eldre som representerer vekst. Fortsatt vekst vil derfor føre til en mindre 

negativ utvikling i aldersbæreevnen. Vekst innebærer imidlertid også vekst i behovet for 

kommunale tjenester. Kommunaløkonomisk er det derfor svært viktig å ha fokus på god 

kapasitetsutnyttelse på sosial infrastruktur (særlig barnehager og skoler). 

Pr. i dag har Ringerike kommune 1850 personer over 80 år. I 2030 vil dette ha vokst til 2840 

personer. I 2040 vil antallet være 3500 personer, og denne veksten vil fortsette. 

 

Arbeidskraft 

Utbygging av botilbud med heldøgns omsorg vil ikke ha noen effekt relatert til 

eldreomsorgen dersom kommunen ikke greier å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft til å gi 

nødvendig og faglig forsvarlig helsehjelp. 

Tilgang til tilstrekkelig arbeidskraft er en nasjonal utfordring. For kommunesektoren peker 

behovene i pleie- og omsorgssektoren seg ut som den absolutt største utfordringen. I 

debattheftet «Rikdommens dilemma» beskriver KS utfordringen slik:  

«Det største behovet for pleie og omsorg er blant dem over 80 år. I dag er de 216 000. Men 

med rekordgenerasjoner kommer det flere. I 2030 vil nesten 320 000 mennesker i landet 

være eldre enn 80 år, og i 2050 blir de over en halv million. Samtidig som behovene øker vil 

mange forlate arbeidsmarkedet, og det vil være færre til å ta forsørgelsesbyrden. I 1950 var 



bare åtte prosent av befolkningen over 67 år. De vil øke til 18 prosent i 2030 og til over 20 

prosent i 2050.»  

Det blir færre arbeidstakere per pensjonist, og dermed færre til å sikre samme velferdsnivå 

som i dag. Behovet for mer arbeidskraft vil gjøre seg gjeldende innenfor flere yrker og 

sektorer. Innen helse- og omsorgssektoren vil det trolig mangle både helsefagarbeidere og 

sykepleiere i betydelig omfang, og nasjonalt og lokalt vil det være en stor utfordring å sikre 

arbeidskraft nok til å opprettholde velferdsordningene i fremtiden. Kommunen må håndtere 

en stor økning i antall mennesker som har behov for pleie- og omsorgstjenester, samtidig 

som antall personer i yrkesaktiv alder (20-66 år) blir færre. I likhet med resten av kommune-

Norge vil Ringerike kommune i årene fremover stå overfor store utfordringer med å skaffe 

nok og riktig arbeidskraft til å løse oppgavene.  

 

Demensforekomst 

Når omkring 80% av alle som bor i heldøgnsbemannet plass har demens, betyr dette at antall 

personer med demens, er en svært viktig «driver» for behovet for heldøgns plasser.  

Stortinget legger følgende prinsipper til grunn for morgendagens løsninger:   

 Små bofellesskap og avdelinger i stedet for tradisjonelle institusjonsløsninger 

 Et tydelig skille mellom boform og tjenestetilbud, der tjenestetilbud og ressursinnsats 

knyttes til den enkeltes behov 

 Et tydelig skille mellom privat areal, fellesareal, offentlig areal og tjenesteareal i alle 

bygg med helse- og omsorgsformål. 

 Boligløsninger som er tilrettelagt for bruk av ny velferdsteknologi og har alle 

nødvendige bofunksjoner (bad, toalett, kjøkkenkrok, soverom og oppholdsrom) innenfor 

privatarealet, tilrettelagt både for beboer og pårørende 

 En omsorgstjeneste med boformer og lokaler som er en integrert del av nærmiljøet i 

tettsteder og bydeler, der de offentlige arealene deles med den øvrige befolkning. 

Overført til Ringerike betyr dette at flere av omsorgsboligene med heldøgnsbemanning bør 

øremerkes demente, dvs. defineres som bofellesskap for demente. Dette må ikke 

nødvendigvis gjelde hele omsorgsboliganlegg, men definerte bofellesskap på 8-10 plasser. 

Det er bedre å øremerke avdelinger for demente, selv om de ikke er optimalt fysisk utformet, 

enn at beboere med demens bor sammen med beboere med andre hjelpebehov. Dette er for 

øvrig noe kommunen er forpliktet til, bl.a. gjennom pasient og brukerrettighetsloven som gir 

rett til tilpassede tjenester. 

En ren framskrivning av personer med demens for Ringerike kommunes vedkommende 

viser at antallet demente vil øke med 42% fra 2016 til 2030. Dette tilsvarer ca. 220 personer. 

I dag bor ca. 25% av alle som har demens på sykehjem, der mange av plassene ikke er 

spesielt tilrettelagt for denne målgruppen. 

En utredning fra Kompetansegruppen for demens i Akershus, viser at ca. 60 % av de 

demente kan bo i eget hjem (med nødvendig bistand og omsorg), mens ca. 40 % har behov 

for spesielt tilrettelagte tilbud med heldøgns omsorg. Dette innebærer at i Ringerike 

kommune i dag (2016) burde 313 demente bo i eget hjem, mens 209 demente burde ha et 

botilbud med heldøgns omsorg. De faktiske tall er henholdsvis 393 demente i eget hjem og 

130 demente i tilrettelagt botilbud med heldøgns omsorg. Dette takket være en massiv 

innsats fra pårørende og hjemmetjenestene. 



Tilsvarende beregning for 2030 viser at vi da bør ha 446 demente i eget hjem og 297 

demente i tilrettelagt botilbud med heldøgns omsorg, m.a.o. et behov for økning på 160-170 

botilbud med heldøgns omsorg bare for denne gruppen. Men dette er en «Worst case»-

prognose. 

Både Oslo og Bærum kommuner er i ferd med å utvikle demenslandsbykonsepter etter 

inspirasjon fra De Hogeweyk i Nederland. I De Hogeweyk bor rundt 150 personer med 

demens i 23 bokollektiv som er organisert i en kvartalsstruktur med en inngang. Innenfor 

kvartalet beveger alle seg fritt. Her har de både en kafé, en restaurant, butikk og 

underholdningstilbud. Konseptet skal gi beboerne mulighet til å leve sitt liv (mest mulig) 

som tidligere til tross for langt fremskreden demens. Forutsetningen for å kunne etablere et 

spekter av tilbud innenfor et slikt kvartal er en kombinasjon av mange beboere og frivillig 

innsats. Bærum kommune planlegger ut fra at demenslandsbykonseptet skal gi 20 % lavere 

kostnader per plass enn en ordinær sykehjemsplass. Rådmannen ser ikke bort fra at dette kan 

være en modell Ringerike kommune bør benytte seg av framfor tradisjonelle tilrettelagte 

bofellesskap og sykehjem m/heldøgns omsorg. 

 

Utbygging av hjemmetjenester 

Standard, kvalitet og kapasitet i de ambulante hjemmebaserte tjenester påvirker i stor grad 

volumet på botilbud med heldøgns omsorg. De fleste kommuner oppgir at de satser på 

hjemmebaserte tjenester, hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og 

dagtilbud. Så også i Ringerike. Går man derimot dypere inn i materien, vil nok denne 

satsingen i mange kommuner framstå som gode intensjoner.  

 

En reell satsing på disse områdene har som intensjon at kostnadene skal reduseres. Frederica 

(som er en av inspirasjonskildene for hverdagsrehabilitering) dokumenterer en reduksjon i 

driftskostnadene innen hjemmebaserte tjenester på 14%. I Ringerike har hjemmebaserte 

tjenesters andel av samlede utgifter til pleie og omsorgstjenester gått ned. Men dette har nok 

først og fremst sammenheng med de innsparingstiltak som har blitt gjennomført, samt at 

kommunen har økt antall plasser med heldøgns omsorg (siden forrige undersøkelse i 2010). 
 

En rapport fra «Ny Analyse as» viser at en fremskrevet dekningsgrad på 24% med dagens 

organisering, kan reduseres til 14% med høy effekt av velferdsteknologi, dvs. en reduksjon 

på nær 60 %. Dette har sammenheng med hvordan teknologi kan redefinere behovet for 

heldøgnsbemannet omsorg. Brukers behov er at helsepersonell skal kunne stille på kort 

varsel dersom det skjer noe med brukerne. Forutsetningen for dette handler om 

kommunikasjon, hvordan registrer personell at det skjer noe med brukeren, og hvor lang 

avstand (i tid) er det til brukeren. Velferdsteknologi kan skyve grensen for hvor lenge 

brukeren (og pårørende) opplever det som trygt å bo hjemme. Redusert i behov for heldøgns 

omsorg, fører ikke til at behovet for tjenester blir borte. I et slikt scenario, må en stor del av 

de sparte utgiftene til heldøgns omsorg derfor kanaliseres til hjemmetjenester.   

 

Vi ser også at den samme type velferdsteknologi kan føre til at det er mulig å redusere 

bemanningen på natt i sykehjem. Teknologi fremfor tilsynsrunder fører til at nattevakten kan 

bruke tid hos de beboerne som har behov for hjelp og uønskede hendelser som i dag skjer 

mellom tilsynsrundene, kan oppdages og håndteres raskere. Selv med mindre 

personalressurs kan kvaliteten bli bedre. 

Dagsenteropphold to ganger per uke eller mer til personer med demens kan redusere 

pårørendes stress og øke deres kapasitet til å gi omsorg. Dagsenteropphold kan forebygge at 



pårørende blir utslitt. Det er svært viktig å opprettholde pårørendeomsorg i hjemmet lengst 

mulig og det kan trygt investeres mye i dette, dersom det utsetter bruk av heldøgnsbemannet 

tjeneste. 

 

Framtidige strukturendringer 

Kommunen må nødvendigvis ikke selv etablere nødvendig bygningsmasse for botilbud med 

heldøgns omsorg og husbankens muligheter for kommersielle utbyggere til å oppnå 

investeringsstøtte eller grunnlånsfinansiering dersom man aksepterer en kommunal 

tildeling/tilvisningsrett, må promoteres. Hvilke utbyggingsmønstre vi vil se i Hønefoss i 

fortsettelsen vil også være av vesentlig betydning, også for behovet. Sentrumsnære boliger 

vil trolig være attraktive for godt voksne. Det vil være lettere å møte alderdommen i 

sentrumsnære leiligheter enn i enebolig i utkanten av kommunen. I tillegg til at boformen 

gjør det lettere å klare seg selv eller med litt tjenester lenger, vil kommunale tjenester kunne 

ytes mer effektivt når det er kort fysisk avstand mellom brukerne. Organisering av baser og 

bruk av velferdsteknologi kan bidra til å redusere behovet for tilsynsbesøk og kjøretid. 

Også kommunaløkonomi trekker i retning av å etablere mange plasser for heldøgns omsorg 

samme sted. Med dagens sykesignalanlegg, er det gjerne en nattevakt på 24 (gjennomsnitts-) 

beboere vanlig. Det betyr at det må være minimum 48 plasser for å ha grunnlag for to 

nattevakter på jobb. Det vil være lettere å tilpasse ressursene på natt, dersom det er flere enn 

to nattevakter. Samtidig ser vi også at sykesignalanlegg som er kjøpt inn til nye sykehjem, 

allerede har blitt «gammeldagse» innen sykehjemmet åpner. Det skjer en rivende utvikling 

som gir rom for å vurdere nødvendig kapasitet på natt. Det vil være lettere å justere 

kapasitet, jo større etablissementene er. Demenslandsbykonsept og nattvakts-løsninger, taler 

isolert for at kommunen bør etablere et anlegg på mer enn 100 heldøgns omsorgsplasser for 

demente.  

Ringerike kommune har i dag 35 nattevakter. 2 av disse er ambulerende, resten er fast 

stasjonert. Med en kostnad på omkring 1,6 mill. per nattevakt, er kommunens utgifter til 

nattevakter omkring 56 mill. Dette tilsvarer nær 13 % av kommunens samlede utgifter til 

pleie- og omsorgstjenester. 

 

Endringer i finansieringsordningene 

Det er all mulig grunn til å anta at ordninger for bruk av egenbetaling vil endres i nær 

framtid. Betalingsordninger som er nøytrale uavhengig av om du bo på institusjon eller ikke, 

endret adgang til inntektsgradert betaling og endrede frikortordninger, vil være en 

sannsynlig situasjon i 2030. Det vil antagelig også være behov for å finansiere en større del 

av tjenestene gjennom brukerbetaling. I tillegg vil økt brukerbetaling kunne virke 

etterspørselsregulerende og også stimulere et mulig privat marked. Strammere økonomi vil 

også være en «driver» for å nærme seg finske, svenske og danske erfaringer i omfanget av 

pleie- og omsorgstjenester.  

 

Hor mye kan pårørende være villige til å bidra med? 

Omkring 40 % av Ringerike kommunens voksne innbyggere er aleneboende. Dette er som i 

resten av landet.  

En lang tidsserie viser at andel aleneboende 67 år og eldre, steg kraftig på 60- og 70-tallet. 

Stigningen var mindre bratt på 90-tallet, mens andelen aleneboende flatet ut og har de siste 



årene vist en viss nedgang. Det finnes forskning som viser at forventet andel enslige eldre 

over 80 år vil synke. Dødelighet, reduserte kjønnsforskjeller i levealder, samlivsbrudd og 

nye samliv er forklaringsfaktorer for en slik utvikling. 

Dette er viktig for kommunens pleie og omsorgstjenester. Studier viser at alvorlig kognitiv 

svikt, atferdsproblemer og depresjon øker sjansen for innleggelse på sykehjem, spesielt 

dersom den eldre er aleneboende.  

Omkring halvparten av mottakerne av hjemmetjenester er aleneboende.  Andelen som var 

aleneboende ved flytting til sykehjem kjenner vi ikke, men denne er langt over 50 %.  

Et forsiktig anslag basert på Levekårsundersøkelsen 2008 viser at det ble utført om lag       

96 000 årsverk i ulønnet omsorgsarbeid til syke, eldre og funksjonshemmede i og utenfor 

husholdningen, mens det ble utført om lag 120 000 årsverk i kommunal pleie- og 

omsorgstjeneste. Pårørendeomsorg er m.a.o. nesten like omfattende som den kommunale 

omsorgen. Ektefelle/samboer utfører en stor del av denne omsorgen.  

Det er dokumentert at rådgivning og støtte til pårørende er et effektivt tiltak for å redusere 

behovet for kommunale tjenester. Et kontrollert forsøk der par fikk 6 ganger rådgivning og 

deltagelse i støttegrupper, kunne dokumentere utsatt innleggelse i sykehjem gjennomsnittlig 

329 dager og redusert antall pårørende med depresjon. Tiltak for å redusere andelen 

aleneboende er altså bra, både for folkehelsen og for kommunaløkonomien. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har i denne saken forsøkt å skaffe tilveie et plangrunnlag for å vurdere hvor 

mange botilbud/boenheter med døgnkontinuerlig pleie og omsorgstilbud Ringerike 

kommune med endrede forutsetninger vil trenge fram mot år 2030. Det er i denne 

sammenhengen viktig å presisere at rett omsorgsnivå ikke er avhengig av en spesiell type 

bolig. Det avgjørende er at kvalifisert personalet kan bistå den eldre, i den boligen pasienten 

til enhver tid befinner seg i. 

Heldøgns omsorg omfatter svært mange og ulike tilbud. «Heldøgns omsorg» har blitt en 

samlebegrep for langtidsplass, skjermede plasser for demente, spesialplasser for utagerende 

demente, korttidsplass, rehabiliteringsplass og avlastningsplass. Plassene blir tilbudt både i 

sykehjem og omsorgsbolig. Vi registrerer også at sentrale aktører som Husbanken, SSB og 

kommunene ofte anvender begrepet «heldøgns omsorg» forskjellig. Særlig får kravene til 

personalbase betydning for hvor mye som skal regnes som et heldøgns tilbud. SSB og 

Husbanken stiller ulike krav her. SSB omfatter tilbud i institusjon og boliger med personell 

hele døgnet, og statistikken bygger på sine krav til personalbase, som imidlertid ikke er de 

samme som tilsvarende krav fra Husbanken. Ledere på strategisk og operativt nivå i 

kommunene har ofte heller ingen felles forståelse av begrepet, og statistiske sammenligner 

får dermed begrenset verdi. 

 

Behovet for botilbud med heldøgns omsorg 

 

Når det framtidige behov skal forsøkes identifisert, kan vi heller ikke underslå at alle andre 

nordiske land har en langt lavere dekningsgrad av boliger med heldøgns omsorg enn den 

Norge opererer med, basert på 25% plasser i forhold til antall eldre over 80 år. 

 



 
I dag er det ingen andre land i Norden som i sin statistikk skiller mellom institusjon og 

omsorgsbolig med heldøgns tjenester, og det ville antagelig være langt enklere om man i 

Norge også definerte begrepet som «boform med heldøgns omsorg», uansett om dette 

tilbudet ble gitt på institusjon eller forskjellige typer omsorgsboliger. Dermed ville det også 

bli mulig å definere normtall når mål skal defineres/identifiseres. 

Det er også viktig å ta med i betraktningen at Ringerike kommune i dag ligger med en lavere 

dekningsgrad enn landsgjennomsnittet, et forhold som forsterkes ved at halvparten av 

kommunens plasser benyttes av grupper under 80 år. 

Agenda konkluderer med at antall heldøgns plasser i Norge trolig blir redusert de neste ti 

årene og det er mange argumenter som taler for at dekningen av tradisjonelle 

sykehjemsplasser for eldre over 80 år fortsatt blir redusert i årene som kommer. Vi vil 

tilnærme oss et nivå som er mer vanlig i de andre nordiske landene. Levealderen vil øke, 

tjenestene i hjemmet bygges ut, det blir lagt vekt på mestring og at eldre skal ta ansvar for 

egen bolig. Derfor er det sannsynlig at antall plasser blir redusert i årene som kommer. 

Agenda anbefaler derfor at planleggingen på nasjonalt nivå bør derfor primært rettes mot en 

reduksjon av institusjonsplasser, og ikke en økning. 

Dersom dagens dekningsgrader benyttes på foreliggende befolkningsframskriving, vil 

behovet for botilbud med heldøgns omsorg i Ringerike kommune innenfor de forskjellige 

aldersgrupper utvikle seg slik: 
 

 



 
Framskrivingen bygger på dagens aldersfordeling på beboere på langtidsplass institusjon og 

heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre (korttidstilbud er ikke med her). Framskrivningen 

viser en svak vekst i behov frem til 2021. Veksten frem til 2021 utgjør 14 plasser og skyldes 

primært vekst i antall innbyggere mellom 67 og 80 år.   

I perioden 2021-2026 vil veksttakten øke fra knapt 2 plasser per år til 5 plasser per år. Etter 

2026 vil veksten i framskrevet behov øke ytterligere og variere mellom 9 og 13 plasser per 

år frem til 2040 (et gjennomsnitt på 11 plasser per år).  

Dette gjelder langtidsplasser i botilbud med heldøgns omsorg. Rådmannen legger til grunn 

at for hver 3. langtidsplass vil det være behov for 1. korttidsplass. Dette er en sannsynlig 

utvikling, da mange plasser med kort liggetid er en kritisk suksessfaktor for å opprettholde 

en bærekraftig pleie og omsorgstjeneste. Legger vi alle disse faktorer til grunn, vil behovet 

for botilbud med heldøgns omsorg (både korttids og langtids) fram mot 2030 være slik: 

 

Dette tilsier at Ringerike kommune må etablere 100 nye botilbud med heldøgns omsorg i 

perioden fram til 2030. Da er det ikke korrigert for mulig effekt av hverdagsrehabilitering, 

innføring av velferdsteknologi, mobilisering av frivillige og pårørende, styrking av 

korttidstilbud og etablering av kommunal akutt døgnenhet (KAD).  

Det har lenge vært drøftet bygging av et nytt sykehjem i Ringerike, fortrinnsvis i Hønefoss. 

En del av langtids- og korttidsplassene bør antagelig planlegges som institusjonsbaserte 

plasser. Ut ifra de signaler og rapporter som nå foreligger, vil den største gevinsten ved 

bygging av nytt sykehjem være at kommunen får sanert gamle, uhensiktsmessige og 

kostnadsinneffektive plasser ved dagens Hønefoss sykehjem. Men med den usikkerhet og de 

signaler som gis sentralt, er det høyst usikkert hvilke volum et nytt sykehjem må planlegges 

for. Kanskje vil behovet reduseres? Kanskje bør Ringerike kommune vurdere etablering av 

en «demenslandsby»? 

Rådmannen anbefaler derfor at en endelig avgjørelse vedr bygging av et nytt sykehjem 

avventes til en ny behovsrevisjon gjennomføres i 2020, og at de planlagte byggeprosjekter 

på HOV og i Heradsbygda (tidligere Norderhovhjemmet) videreføres, med målsetting om en 

optimal utnyttelse av eiendommen i Heradsbygda. De gjennomførte mulighetsanalyser tilsier 

at disse prosjektene vil gi kommunen ca. 50-60 boenheter med heldøgns omsorg i 

Heradsbygda og 20-25 boenheter på Hov innenfor en akseptabel tidsramme. 



 

Vedlegg 

 AGENDA Kaupang: «Heldags omsorg, - kommunenes dekningsgrad». Rapport 

April 2016. 

 Rune Snildal, Bærum kommune: «OMSORGSPLASSER I RINGERIKE, - 

framskrivninger og anbefalinger». Rapport Mai 2016. 
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Forord 
Dette prosjektet er gjennomført på oppdrag fra KS. Prosjektet omhandler kommunenes deknings-
grad av heldøgns omsorg, og undersøker muligheten for en mer lik praksis for beregning av 
behovet for heldøgns omsorg i kommunene, og hvorvidt dette lar seg overføre til et nasjonalt nivå. 
Prosjektet har vært gjennomført i perioden august 2015 til mars 2016. 

Sentrale kontaktpersoner i KS har vært fagleder Anne Gamme, rådgiver Hilde Ravnås, spesialråd-
giver Geir Halstensen, seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen og rådgiver Ann Lisbeth Sandvik. 

Prosjektet har vært gjennomført i et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole (tidligere 
Diakonhjemmet høgskole) og Agenda Kaupang. Medarbeidere fra VID vitenskapelige høgskole har 
vært professor Liv Wergeland Sørbye, som også har vært prosjektleder, professor Sidsel Sverdrup 
og dosent Birgit Brunborg. Medarbeidere fra Agenda Kaupang har vært seniorrådgiver Per 
Schanche og kvalitetssikrer seniorrådgiver Svein Lyngroth. 

Prosjektet har hatt en referansegruppe. Den har bestått av kommunaldirektør Velferd Eva Waaler 
fra Bærum kommune, fagsjef Eva Hurtig fra Byrådsavdeling og spesialrådgiver Elisabeth Bøe fra 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo kommune, Kjell Andreas Wolff, Bergen 
kommune og Pål Arne Edvinsen fra Ullensaker kommune.  

I forbindelse med datainnsamlingen har det vært gjennomført en rekke informantintervjuer. Det har 
også vært gjennomført en dialogkonferanse med referansegruppen, berørte aktører og eksperter 
på området.  

Vi ønsker å takke alle som har bidratt gjennom intervjuer, samtaler og konferanse for nyttige og 
viktige erfaringer, synspunkter og konstruktive kommentarer. 

 

 

Oslo, 8. april 2016 

VID vitenskapelige høgskole/Agenda Kaupang 
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Sammendrag  

Bakgrunn 

I Norge har velferdsstaten sørget for omsorgen for de gamle. Det har vært en forventning om at 
antall sykehjemsplasser skal utgjøre 25 % av antall eldre over 80+ år. Det skapes usikkerhet og 
uklarhet når begrepene man anvender gis ulikt innhold ved beregning av behov. En rekke 
nasjonale og internasjonale studier viser at den økte andel av eldre skaper nye samfunnsmessige 
utfordringer. Dette innebærer at den norske velferdsmodellen blir satt på prøve. De siste tiårene 
har de andre nordiske landene trappet ned den klassiske institusjonsmodellen, mens Norge langt 
senere er kommet i gang med alternative tilbud til heldøgns omsorg.  

Prosjektet har vært avgrenset til å gjelde den eldre delen av befolkningen som er 80 år eller eldre. 
Fokus har vært på hvordan kommunene har organisert eldreomsorgen med vekt på andel boliger 
med og uten heldøgns omsorg. Søkelyset har også vært rettet mot sammenhengen mellom ulike 
boliger og de helsefaglige behovene eldre over 80 år har, i tillegg til de nærmeste pårørende sine 
behov.  

Metode og gjennomføring 

Som grunnlag arbeidet formulerte vi hypotesen om at en dekning av heldøgns omsorg på mellom 
16 og 20 % (av befolkningen over 80 år) bør være en anbefalt norm. Det har vært anvendt et bredt 
spekter av ulike typer data: en gjennomgang av aktuell litteratur, statistikk og begreper. Utvalget 
bestod av 26 casekommuner av disse ble 6 definert som eksempelkommuner. Det har vært utført 
intervjuer, både telefonisk og individuelt, med flere informantgrupper, herunder med ledere og 
planleggere på strategisk nivå i alle casekommuner. I de seks eksempelkommunene ble det 
gjennomført intervju med avdelingsledere på sykehjem og med ledere på tildelingskontor og 
utadvendte tjenester. I tillegg ble pårørende til eldre med omfattende omsorgsbehov i alle 
eksempelkommuner intervjuet. Videre har det i eksempelkommunene vært utført en vurdering av 
eldre med omfattende omsorgsbehov. Det har også vært gjennomført en dialogkonferanse. 

Funn 

Ulik forståelse av «heldøgns omsorg» gjør planleggingen vanskelig 

Et viktig funn er at sentrale aktører som Husbanken, SSB og kommunene anvender begrepet 
«heldøgns omsorg» forskjellig. Særlig får kravene til personalbase betydning for hvor mye som 
skal regnes som et heldøgns tilbud. SSB og Husbanken stiller ulike krav her. SSB omfatter tilbud i 
institusjon og boliger med personell hele døgnet, og statistikken bygger på sine krav til personal-
base, som imidlertid ikke er de samme som tilsvarende krav fra Husbanken. Ledere på strategisk 
og operativt nivå i kommunene har heller ingen felles forståelse av begrepet.  

Det er en utfordring for hele feltet, både administrativt og politisk når politikere og sentrale og lokale 
beslutningstakere ikke har felles innhold i de begrepene de anvender. Blant annet gir det ulike 
forståelser av hvor stor dekningsgraden er, og hvor stort behov man egentlig skal dekke. 

Heldøgns omsorg omfatter svært ulike tilbud 

Informantene forteller at heldøgnstilbudet er et samlebegrep for svært ulike tilbud når det gjelder 
type plass, hvor plassene blir tilbudt og omfanget av bemanningen. Noen eksempler på plasser 
som har blitt omtalt i intervjuene er langtidsplass, skjermede plasser for demente, spesialplasser 
for utagerende demente, korttidsplass, rehabiliteringsplass og avlastningsplass. Plassene blir 
tilbudt på sykehjem, aldershjem og omsorgsbolig. Det er store forskjeller i bemanningen for de 
ulike tilbudene. Den såkalte pleiefaktoren (antall brukere/antall årsverk) vil kunne variere fra rundt 
0,2 til 1,5. 
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Det er også store forskjeller på omfanget av bistand som gis i boliger med personell hele døgnet. 
Statistikk fra åtte kommuner viser at gjennomsnittlig antall tilbudte timer varierer fra 8,7 timer i Oslo 
til 43,8 timer i Fjell. Tilbudet om heldøgns omsorg i boliger blir altså gitt til brukere med svært ulike 
behov for bistand. 

Alle kommuner med høy dekning er små kommuner  

35 % av landets kommuner hadde i 2014 en høyere dekning enn 20. Bare 12 % av landets 
innbyggere bor i disse kommunene. En mulig forklaring kan være at i noen kommuner vil utbygging 
av et sykehjem med normal størrelse gi høy dekning fordi kommunen har så få eldre. Små 
kommuner med høy dekning har ikke vært prioritert i vårt arbeid.  

Inntektsnivået av relativt liten betydning for tilbudet av heldøgns omsorg  

Kommuner med høye inntekter har i liten grad brukt disse inntektene til utbygging av heldøgns-
tilbudet. Og kommuner med lave inntekter kan samtidig ha en høy dekning for heldøgnstilbudet. 
Det ser med andre ord ut til at andre forhold enn inntekt er av større betydning når man skal 
forklare forskjeller mellom kommuner i dekningen. 

Botilbud til eldre er 50 % høyere i Norge enn resten av Norden 

De andre nordiske landene skiller ikke i statistikken mellom tilbudet om heldøgns omsorg med 
andre botilbud til eldre. Det samlede botilbudet i Norge er rundt 50 % høyere enn det som er vanlig 
i de andre nordiske landene. Sammenlikningen gir en indikasjon på at det er mulig å etablere et 
tilbud med lavere dekning også i Norge.  

Kommunene satser på utvikling av de trinnene i midtre og nedre del av omsorgstrappen 

Det er slående hvor stor vekt kommunene legger på å utvikle tilbudet på de trinnene i midtre og 
nedre delen av omsorgstrappen, og hvor mange av tiltakene går igjen i flere kommuner. Mange av 
kommunene forteller om tiltak på følgende områder: Hverdagsrehabilitering, mobilisering av 
frivillige og velferdsteknologi med trygghetsalarmer og andre tiltak. 

Gode boliger for eldre reduserer behovet for bygging i kommunal regi 

I mange kommuner er det imidlertid vanlig å se heldøgnstilbudet i sammenheng med andre 
botilbud til eldre. Mange kommuner har erfart at sentrumsnære boliger kan være attraktive for 
personer over 50 år. I slike leiligheter kan det være lettere å møte alderdommen enn i eneboliger 
som ligger mer i utkanten av kommunen. Fordelen for kommunen med slike boliger på det private 
markedet, er at de reduserer behovet for utbygging av boliger i kommunal regi og de kan legge 
grunnlag for mer rasjonell drift av hjemmetjenestene. 

Reduksjon i dekningsgrad som ikke er tallfestet 

Beregningene av fremtidig behov blir ofte gjort med utgangspunkt av en videreføring av dagens 
dekningsgrader. Informantene i kommuner med en slik tilnærming gir samtidig uttrykk for at økt 
satsing på hjemmebasert omsorg vil kunne føre til redusert behov for sykehjem og omsorgsboliger 
med heldøgns omsorg. Det er sjelden at en eventuell reduksjon er tallfestet. En begrunnelse er at 
det er vanskelig å vite hvor stor reduksjonen vil bli, og at det kan være like greit å tilpasse 
utbyggingen etter hvert som man vinner erfaring med hvor stor reduksjonen faktisk vil bli. 

Kommunale politikere støtter vridingen fra sykehjem til tilbud i hjemmet 

De aller fleste av politikere i kommunene i vår undersøkelse støtter utviklingen om å satse mer på 
hjemmebasert omsorg til erstatning for sykehjem. Det gjorde de ikke i samme grad for noen år 
siden. 
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Staten snakker med to tunger 

De siste årene har staten gitt en rekke signaler om at kommunene bør satse sterkere på 
forebygging. Samtidig gir staten signaler om betydningen av å bygge ut flere sykehjem og boliger 
med heldøgns omsorg. Flere av våre informanter har gitt uttrykk for at disse signalene ikke helt 
henger sammen. Informantene opplever altså at «staten snakker med to tunger». 

Eldre med alvorlige medisinske tilstander får plass i sykehjem 

Det ble gjennomført en vurdering av 56 eldre som fikk omfattende hjemmetjenester. Gjennom-
snittsalderen var 87,5 år. Mange hadde hatt et eller flere korttidsopphold i sykehjem i løpet av de 
siste fem årene og vel en fjerdedel hadde vært innlagt i sykehus i løpet av de tre siste månedene. 
Med hensyn til tjenestetilbudet så hadde en tredjedel hatt hjemmesykepleie i mer enn 5 år. 
Omfanget av hjemmesykepleietimer pr. uke var 8. Gjennomsnittlig antall besøk hver dag var 2,5.   

De viktigste årsakene til hjemmesykepleie var hjelp til medikamenthåndtering, personlig hygiene og 
ernæring. Få hadde formelle behandlingsopplegg eller sykepleiefaglige prosedyrer (kateterstell, 
sårskift, rehabilitering). Deres plager ble stort sett lindret ved hjelp av god pleie og medisiner. Vel 
en tredjedel ble vurdert til å være moderat til svært alvorlig kognitivt svekket. De medikamentene 
som ble gitt hyppigst var smertestillende og sovemedisiner. En femtedel hadde behov for anti-
depressiva og en tilsvarende andel for angstdempende medisiner.  

I tillegg til disse nevnte plagene var det få som hadde andre symptomer som svimmelhet, ustabil 
gange, dyspné, utmattelse eller plager fra mage/tarm. Vel en tredjedel av pasientene vurderte sin 
egen helse til å være dårlig. Pasientens opplevelse av sin situasjon var sammenfallende med 
objektive kvalitetsindikatorer som viste høy pleietyngde og risiko for institusjonsinnleggelse. 

Fornøyde pårørende, men føler de kommer til kort 

Omsorgsgiver var i snitt 64 år og var oftest en datter eller en sønn. Der ektefeller bodde sammen, 
klarte de eldre seg lengre i egen bolig. De pårørende klaget over tunge pleieoppgaver. Mange 
pårørende hadde imidlertid konstant dårlig samvittighet for ikke å stille opp nok. Ordningen med 
korttidsopphold gjorde det lettere å ta ansvaret som omsorgsgivere.  

For å kunne gi et fullgodt tilbud utenfor institusjon krevers kontinuitet i hjemmetjenestene. Det må 
sikres høy faglig kompetanse, evne til dokumentasjon og analyse av kvalitative og kvantitative 
data. Omsorgen skal gis på pasientens premisser. Pårørende sin situasjon er ofte avgjørende for 
om den gamle fortsatt kan bo i eget hjem. 

Konklusjoner og anbefalinger 

Funnene i rapporten danner grunnlag for konklusjonene og anbefalingene som blir omtalt i det 
følgende. 

Begrepene i statistikken må defineres på nytt 

Begrepet heldøgns omsorg bør omfatte tilbud både i kommunale bygg, stiftelser og i private 
boliger. Det vil være nødvendig med ytterligere utredninger for å komme frem til en mer presis 
definisjon av begrepene. Blant annet vil det være nødvendig å ta stilling til i hvilken grad velferds-
teknologi kan påvirke definisjonene.  

Et skille mellom egenskaper ved boligen og vedtak gitt til brukerne kan være et viktig grep som 
grunnlag for mer presis kommunal planlegging. Dette grepet kan gjøres uavhengig av om man 
bruker begrepet heldøgns omsorg. Samtidig er det viktig å legge til rette for fleksibel bruk av 
boligene. Det bør være mulig å gi beboerne bistand deler av døgnet i perioder hvor beboerne har 
mindre behov for hjelp. Statistikken bør altså skille mellom egenskaper ved boligen og vedtak gitt til 
brukerne.  
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For kommunene vil det viktigste antakelig være å fokusere på det samlede behovet for boliger som 
skal bygges i kommunal regi, og sørge for at boligene er egnet for fleksibel bruk.  

Husbanken bør gi tilskudd til boliger som egner seg for heldøgns omsorg. I så fall ville også 
Husbanken skilt mellom egenskaper ved boligen og vedtak gitt til brukerne. Et slikt tilskudd kunne 
vært et signal til kommunene om å legge opp til fleksibel bruk av boligene.  

Statistikken kan utvides og gjøres mer tilgjengelig 

Statistikk er et viktig grunnlag for planlegging av tilbudet både for kommunale og statlige myndig-
heter. Intervjuene vi har foretatt med kommunale ledere viser at det er behov for bedre statistikk. 
Det er mulig å gjennomføre ulike forbedringer som vil gjøre statistikken betydelig mer relevant og 
tilgjengelig: 

 Bruk av begreper bør samordnes mellom Husbanken og SSB. Samordning av begrepene vil 
bidra til mindre forvirring i dialogen mellom aktører på ulike nivåer. 

 Tilrettelegge statistikk for kommunene med dekningsgrader for ulike aldersgrupper og ulike 
deler av tilbudet. Det er aktuelt med en inndeling av tilbudet på korttids- og langtidsopphold på 
institusjon og for boliger med ulikt omfang av bemanning. Svakheten med dagens statistikk er 
at den verken er tilstrekkelig detaljert eller tilrettelagt for kommunal planlegging. 

 Det bør utarbeides statistikk for tilbud til ulike brukergrupper. Aktuelle brukergrupper er eldre, 
funksjonshemmede og personer med rus- og psykiske problemer. 

 Det bør også utarbeides statistikk for heldøgns omsorg gitt i private hjem.  

 Det anbefales å gjennomføre et prøveprosjekt hvor de eldre hjemmeboende blir vurdert både 
med IPLOs og RAI-HC. Resultatene vil vise i hvilken grad de er korrelasjon mellom disse to 
skjemaene i forhold til bland annet: pleietyngde, kognitiv fungering, ernæringsstatus, 
sosialfungering og pårørendes situasjon 

 Kommunenes elektroniske hjemmesider kan gjøres mer brukerrettet med informasjon om for 
eksempel hvordan kommunene skal planlegge for heldøgns omsorg. 

 Statistikken må skille mellom egenskaper ved boligen og vedtak gitt til brukerne. 

 Det er nødvendig å skille mellom kapasitet og faktisk utnyttelse. Kapasiteten sier noe om 
boliger som egner seg for heldøgns omsorg, og utnyttelsen sier noe om hvor mange boliger 
som blir brukt til formålet. Utnyttelsen vil være lavere enn kapasiteten. 

Sentrale aktører bør ha en felles bruk av begrepene 

I tilbudsforespørselen fra KS heter det at regjeringen ønsker å «etablere en plan sammen med KS 
om årlige mål for utbygging av flere plasser i heldøgns pleie og omsorg».  

I samarbeidet mellom aktørene vil det opplagt være en fordel med en mer entydig definisjon av 
begrepet. Det burde være et mål at sentrale aktører som Husbanken, SSB og KS hadde en 
omforent og felles bruk av begreper. En felles bruk av begreper blant disse aktørene vil også 
kunne bidra til mer presis planlegging på kommunalt nivå. 

Det er fornuftig at statlige myndigheter samarbeider med KS om utviklingen av tilbudet. Også 
denne planleggingen bør rettes mot bygging av sykehjem og om boliger som er egnet for heldøgns 
omsorg. 

Sentrale aktører kan gi metodisk støtte i planleggingen av heldøgnstilbudet 

Støtten kan omfatte bistand til hvordan man kan utnytte relevant statistikk i planleggingen av 
heldøgnstilbudet. Slik støtte kan bli gitt av aktører som Husbanken og KS. 

I Norge har det gjennom flere tiår vært vanlig å planlegge heldøgnstilbudet ut i fra det samlede 
antall plasser dividert på antall personer over 80 år. Denne særnorske tilnærmingen er grov og blir 
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antakelig benyttet i mangel på mer detaljert statistikk. Det foreslås at denne tilnærmingen avvikles. 
Forutsetningen er selvfølgelig at det utarbeides relevant statistikk for ulike aldersgrupper.  

Det kan også være fornuftig å gi kommunene noe hjelp om hvordan statistikken kan brukes. Videre 
kan det være nyttig for kommunene om det ble tilrettelagt statistikk med utviklingstrekk for den 
enkelte kommune og landet som helhet. 

En veiledende norm for alle kommuner er ikke fornuftig 

Bakgrunnen for vårt prosjekt har vært at regjeringen ønsker å «etablere en plan sammen med KS 
om årlige mål for utbygging av flere plasser i heldøgns pleie og omsorg». Spørsmålet har vært om 
det er mulig å tenke seg en mer lik praksis for beregning av behovet i kommunene, og om dette lar 
seg overføre til et nasjonalt nivå. 

Som grunnlag for vårt arbeid formulerte vi hypotesen om at en dekning av heldøgns omsorg på 
mellom 16 og 20 % (av befolkningen over 80 år), bør være en anbefalt norm. Arbeidet i prosjektet 
har skapt tvil om det er hensiktsmessig med en norm for denne delen av tilbudet. Den viktigste 
grunnen er at tilbudet om heldøgns omsorg omfatter svært ulike nivåer av bistand både for 
sykehjem og boliger med fast tilknyttet personell hele døgnet. I tillegg gir ikke statistikken et helt 
pålitelig bilde av dagens situasjon, selv etter de prinsippene som gjelder. Disse forholdene har gjort 
at det ikke er et tilstrekkelig grunnlag for å verifisere hypotesen vi hadde da arbeidet startet. 

Konklusjonen er altså at det er lite hensiktsmessig med en nasjonal norm for dekningsgraden. En 
tilsvarende konklusjon blir trukket i «Innovasjon i omsorg» (NOU 2011:11). Det blir vist til at det er 
en myte at det eksisterer en statlig norm på en dekningsgrad på 25 %. Det blir vist til at det ikke 
eksisterer en slik statlig norm, og at en dekningsgrad på 25 % savner også et faglig vitenskapelig 
belegg. 

En differensiert kommunal norm kan være fornuftig 

En kommunal veiledende norm kan imidlertid fortsatt være fornuftig. Det anbefales at en slik norm 
tar utgangspunkt i det samlede tilbudet av sykehjem og boliger til eldre. Dernest kan man eventuelt 
også se på den delen av botilbudet som egner seg for heldøgns omsorg. Det fordrer at det er mulig 
å finne frem til en hensiktsmessig avgrensning av heldøgns omsorg. 

Normen kan ikke være lik for alle kommuner. Nivået avhengig av levealder, kulturelle forhold, 
geografiske avstander, utviklingen av resten av omsorgstrappen, hjemmetjenestenes kompetanse 
og en vellykket boligpolitikk for eldre. Normen bør derfor differensieres ut fra en vurdering av disse 
forholdene. En norm som er tilpasset særegne forhold i den enkelte kommune gjør at det ikke gir 
særlig mening å snakke om en norm på nasjonalt nivå. 

Antall heldøgns plasser blir trolig redusert de neste ti årene 

Det er mange argumenter som taler for at dekningen av tradisjonelle sykehjemsplasser for eldre 
over 80 år fortsatt blir redusert i årene som kommer. Vi vil tilnærme oss et nivå som er mer vanlig i 
de andre nordiske landene. Levealderen vil øke, tjenestene i hjemmet bygges ut, det blir lagt vekt 
på mestring og at eldre skal ta ansvar for egen bolig.  

Videre viser vårt materiale at vi hadde få eldre med komplekse medisinske utfordringer. Disse 
pasientene er allerede tatt hånd om i institusjon. Det skulle derfor ligge godt til rette for eldre som 
bor hjemme kunne tas hånd om av kommunen på en god måte. Kompetanseoppbygging og 
muligheter til mer tid hos pasienter i risikosonen er viktig. 

Derfor er det sannsynlig at antall plasser blir redusert i årene som kommer. Planleggingen på 
nasjonalt nivå bør primært rettes mot en reduksjon av institusjonsplasser, og ikke en økning. 
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1 Bakgrunn, hovedspørsmål, metode og organisering  

1.1 Innledning 
Norge er et av de landene i Europe, hvor det er lettest og få tildelt kommunal hjemmesykepleie, og 
terskelen for en sykehjemsplass er relativt lav. Norge har de siste tiårene hatt et høyt syssel-
settingsnivå med en høy andel utarbeidende kvinner. Den nordiske velferdsmodellen har satt 
institusjonsomsorgen som gullstandarden for god eldreomsorg. Mens de andre nordiske landene 
begynte å trappe ned på antall plasser i tradisjonelle sykehjem på 90 tallet, fortsatte Norge å bygge 
opp plassene (Rostgaard and Szebehely 2012). Medisinsk ekspertise mente også så sent som i 
2002 at Norge burde ha en dekningsgrad for sykehjemsplasser på 25 % av eldre over 80 år (Bakke 
2002). Den sittende regjering har gått til valg på at de skal gjennomføre lovpålagt rett til opphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister 
(jf. Høringsuttalelse, Helse- og omsorgsdepartementet 2015). 

1.2 Mandat og problemstillinger 
KS vektlegger i sin tilbudsforespørsel at det vil være behov for heldøgns omsorg i fremtiden, til 
tross for at de fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig. Satsing på forebygging, mer enn generell 
innretning mot mer hjemmebaserte tjenester, er et viktig mål for eldreomsorg. KS er opptatt av å 
ikke svekke incentivene til kommunenes arbeid med forebygging i eldreomsorgen. En storstilt 
utbygging av heldøgns omsorg er ikke bærekraftig, verken når det gjelder tilgang på personell eller 
andre ressurser. Vårt mandat har bestått av følgende overordnet spørsmål og problemstillinger: 

Overordnede spørsmål 

1. Er det er mulig å tenke seg en mer lik praksis for beregning av behovet i kommunene? 
2. Lar en slik praksis seg overføre til et nasjonalt nivå?  

Problemstillinger  

1. Hva slags dekningsgrad tar kommunene utgangspunkt i når de beregner behov for heldøgns 
omsorg i en planperiode?  

2. Hva forklarer forskjellene mellom kommunal innretning av heldøgns tilbudet?  
3. Hva er praksis for tildeling av tjenester enten i eget hjem eller som heldøgns omsorg?  
4. Hva forklarer ulik ventetid mellom vedtak og vurdering av behov for heldøgns plass og tildeling 

av plass? 

KS har ønsket mer innsikt i ulike sider ved den kommunale praksisen (de fire problemstillingene) 
som grunnlag for å etablere en likere praksis i kommunene (overordnet spørsmål). Oppgaven er 
avgrenset til den eldre delen av befolkningen. Det betyr med andre ord at prosjektet ikke tar for seg 
den delen av heldøgnstilbudet rettet mot yngre aldersgrupper. 

1.3 Opplegg og gjennomføring 
I prosjektet har det vært gjennomført følgende aktiviteter: 

 Gjennomgang av statistikk og begreper 

 Litteraturgjennomgang 

 Intervjuer med ledere og planleggere på strategisk nivå (26 kommuner) 

 Intervjuer med ledere på avdelingsledere på sykehjem (6 kommuner) 

 Intervjuer av ledere på tildelingskontor (8 kommuner) 

 Intervjuer med pårørende til eldre med omfattende omsorgsbehov (6 kommuner) 

 Kartlegging av omsorgsbehov til eldre med omfattende omsorgsbehov (6 kommuner) 

 Dialogkonferanse 
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Det har blitt gjennomført intervjuer med ledere og planleggere på strategisk og operativt nivå i 26 
casekommuner. Formålet med intervjuene var å belyse hvordan planleggingen av heldøgnstilbudet 
skjer på overordnet nivå i disse kommunene. 

Av disse 26 casekommunene er det gjort et utvalg på 6 eksempelkommuner hvor det er 
gjennomført intervjuer med ledere på operativt nivå som har omfattet ledere av tildelingsenheten 
og avdelingssykepleiere på sykehjem. I tillegg har det vært gjennomført intervjuer med pårørende. I 
eksempelkommunene har vi derfor et grunnlag for å sammenlikne hvordan de ulike aktørene 
opplever tilbudet. 

I eksempelkommunene er det foretatt en kartlegging av omsorgsbehovet for noen av de mest 
skrøpelige blant brukerne i hjemmetjenesten. Resultatene av kartleggingen blir brukt som et 
grunnlag for en drøfting av om det er tilstrekkelig å gi et tilbud til disse brukerne i egne hjem. 
Dersom vi finner at disse brukerne krever omfattende omsorg, peker det i retning av at det kan 
være fornuftig å gi et tilbud på sykehjem. Hvis vi derimot finner at behovet for omsorg ikke er så 
stort, vil det være lettere for kommunen å gi et tilbud hjemme hos brukeren. Kartleggingen er 
foretatt ved å bruke en metode som også brukes i andre land. Dette gir et grunnlag for å sammen-
likne omsorgsbehovet for hjemmeboende brukere i Norge med tilsvarende brukere i andre land.   

Gjennomgang av statistikk og begreper 

Mandatet for vårt arbeid har vært å undersøke mulighetene for å etablere en mer lik praksis for å 
beregne behovet for heldøgns omsorg. En slik praksis forutsetter en omforent forståelse av hva 
begrepet «heldøgns omsorg» betyr. Underveis i vårt arbeid har det blitt klart at det er stor forskjell i 
hvordan begrepet blir brukt, både blant statlige og kommunale aktører. Det har derfor blitt brukt noe 
tid til å klargjøre de forskjellige måtene begrepene blir brukt, og til å reflektere over hva grunnen 
kan være til at aktørene bruker begrepet forskjellig. Denne delen av arbeidet har blitt viktigere enn 
først antatt.  

Videre har det blitt hentet inn statistikk som beskriver dagens dekning og utviklingen av sykehjem 
og andre botilbud for eldre, både for Norge og andre land i Norden. 

Litteraturgjennomgang 

Vi presenterer en kort omtale av faglitteratur, offentlige utredingen, rapporter samt forsknings-
litteratur. Det er ikke foretatt et systematisk litteratursøk. Hensikten er å kunne sammenligne 
norske forhold med internasjonalt arbeid relatert til de eldres behov for ulike bo- og omsorgstilbud. 
Samfunnet er i endring og det er også eldres behov for kommunale tjenester. De store ulikheter det 
er i de forskjellige norske kommuner og erfaringer fra andre land kan gi ny kunnskap til et 
utfordrende omsorgsfelt. 

Intervjuer med ledere og planleggere på strategisk nivå 

Det ble sendt invitasjon pr. mail til rådmenn i 42 kommuner som var valgt etter kriteriene omtalt i 
kapittel 1.4. En del kommuner svarte positivt på mailen og andre svarte positivt etter purring på 
telefon. I alt 26 kommuner har deltatt som casekommuner.  

Informantene var i hovedsak helse- og omsorgssjefer eller liknende. Disse lederne utgjør i de fleste 
tilfelle en del av rådmannens ledergruppe. Noen av disse lederne kan også være plassert på nivået 
under i organisasjonen. Uansett har de hatt god oversikt over planleggingen i kommunen. I de 
fleste tilfelle har de også hatt oversikt over praksisen for tildeling av tjenester. Denne praksisen 
kjenner imidlertid lederen av tildelingsfunksjonen enda bedre, som også er intervjuet i noen 
kommuner.  
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I noen kommuner som Tromsø og Stjørdal har vi intervjuet stabspersoner, som har planleggingen 
av heldøgnstilbudet som en del av sine oppgaver. I de største kommunene er det vanlig at det 
arbeider personer på heltid med disse oppgavene. 

I intervjuene er det brukt en egen intervjuguide, som var drøftet med oppdragsgiver og referanse-
gruppa før intervjuene ble gjennomført.  

Intervjuer med avdelingsledere på sykehjem (6 eksempelkommuner) 

En av de administrative lederne for pleie og omsorg i hver av de seks utvalgte kommunene skaffet 
oss kontakt med en avdelingssykepleier ved et sykehjem. Vi ønsket å få informasjon om de 2–4 
siste «nye» beboere (< 3 måneder botid i sykehjem). Avdelingssykepleierne presenterte hvert 
«case» med sosiodemografiske data og funksjonsvariabler, samt omfang av mottatt 
hjemmetjenester før innleggelse med utgangspunkt i IPLOS. Hensikten var å høre hva 
hovedårsaken til innleggelse i sykehjem var og hvilke tiltak som eventuelt kunne vært iverksatt for å 
hindre sykehjemsinnleggelse. 

Intervjuer med pårørende til eldre med omfattende omsorgsbehov (6 eksempelkommuner) 

Vi ønsket også intervju med de som stod nærmest tjenestemottakere som ventet på heldøgns 
omsorg, og personer som kjenner de som nylig har fått plass i institusjon. Den opprinnelige planen 
var å velge ut seks kommuner fra de tre hovedgruppene (lav, middels og høy dekningsgrad). Etter 
nærmere drøfting valgte vi kommuner som representerer et gjennomsnitt i dekningsgrad av 
heldøgns omsorg innenfor hovedgruppene 1-2 lav og middels, jf. figur 1.1. Dette ut fra 
internasjonale signaler om at tradisjonelle sykehjem bør fases ut. Vi ønsket derfor å se om de 
kommunene som hadde en lav dekningsgrad grad hadde et godt tilbud for de mest 
omsorgstrengende.  

Metode for kartlegging av omsorgsbehov til eldre med omfattende omsorgsbehov (6 
eksempelkommuner) 

Vi valgte å benytte det internasjonale vurderingsverktøyet Resident assessment instrument for 
hjemmeboende (RAI-HC). Vi gjennomførte telefonintervju med den nærmeste pårørende med en 
forenklet utgave av interRAI Family Carer Needs Assessment en kombinasjon av kvalitative og 
kvantitative data.  

RAI-HC har ulike variabler som er uttrykt i en algoritme som karakteriserer pleietyngden: MAPLe 
(Methods for Assigning Priority Levels). I algoritmen inngår kognitive fungering, IADL og ADL 
funksjoner, inkontinens, tidligere opphold i institusjon, ute i løpet av siste uke, forvirringstilstander, 
atferdsproblemer, fall og generell reduksjon i allmenntilstanden (jf. Hires 2008, Sørbye 2003, 
2009). Data og analyse av disse vurderingsskjemaene skulle gi bakgrunnsmateriale for å besvare 
problemstillingene i vårt mandat. Den eldres helsestatus ble vurdert ved hjelp av flere av skalaene 
som blir generert i analyseverktøyet RAIsoft. Den kognitive prestasjonskalaen (CPS2) er sammen-
satt av elementer for hukommelse, kommunikasjonsevner, evne til å administrere sine egne 
medikamenter og evne til å styre egen økonomi, ved å lage en 7-punkts skala. En skåre på ≥4 er 
tegn på moderat til alvorlig kognitiv svikt (Morris mfl. 2016). Vi vurderte også den eldres evne til å 
ivareta dagliglivets aktiviteter (ADL) og behov for hjelp å mestre dagliglivets aktiviteter (IADL) 
(Peres 2008). 

Endringene i helsetilstand, sykdomsbilde og symptomer er sammensatt til CHESS-skalaen (Hires 
2003) og en depresjonsskala DRS som er en markør for depresjon (Burrows 2000). 

Metode for vurdering av omsorgsnivå - MAPLe skiller klienter i fem prioriteringsnivåer basert på 
deres risiko for omsorgsbehov. Det er avledet fra målinger av kognitiv svikt, ADL vanskelighets-
grad, problematferd, og identifisert risiko for heldøgns omsorg (Noro mfl. 2011). 
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Etiske utfordringer (REK) 

Så langt vi kunne vurdere, ivaretok vårt design forskningsetiske anliggende. Vi valgte likevel å 
fremlegge den delen av prosjektet som omfatter pasientopplysninger for REK-sør-øst. Etikk er et 
sentralt satsningsområde for KS, og vi ønsket at forskningsetiske anliggender var ivaretatt. Ved å 
gjennomføre de kvalitative intervjuene først og bearbeide disse, mente vi at tidsrammen for 
prosjektet ville bli ivaretatt. REK sør-øst B behandlet "Heldøgns omsorg – kommunenes 
dekningsgrad" ref. nr.: 2015/1925 B på sitt møte 28.10.15, og prosjektet ble vurdert til å ikke 
omfattes av helseforskningsloven (Lovdata, 2008). 

Praktisk gjennomføring av kartlegging av omsorgsbehov 

Vårt tilbud var å besøke alle de utvalgte kommunene og gi opplæring i vurderingsverktøyet. Vi 
gjorde avtaler med ansvarlige for hjemmetjenesten og besøkte hjemmesykepleiebaser i de seks 
utvalgte kommunene. I tillegg til skriftlig materiale ble det gitt en muntlig introduksjon om prosjektet 
og en gjennomgang av utfylling av vurderingsskjemaet med konkrete pasientsituasjoner. 
Pasientene skulle ha gitt sitt samtykke til å delta og det samme gjaldt for de pårørende. Ingen 
personidentifiserbare opplysninger ble behandlet elektronisk. Hvert pasientskjema hadde et 
løpenummer som matchet nummeret på skjemaet til pårørende som ble intervjuet. Å finne egnede 
pasienter viste seg å være svært vanskelig for administrative ledere for hjemmetjenesten. To av 
kommunene ble intervjuet på ledernivå, men trakk seg når det gjaldt brukernivå. Det ble derfor 
inkludert to nye kommuner fra hovedutvalget. Til tross for konkrete avtaler, var det i enkelte 
kommuner svært vanskelig å vurdere brukere som kunne være aktuelle for prosjektet. Vi visste at 
alle kommunene benyttet IPLOS-registrering (Helsedirektoratet 2015). Flere av variabler i RAI-HC 
var sammenfallende med IPLOS. Sykepleierne skulle derfor ha erfaring med å vurdere pasientene 
spesielt når det gjaldt funksjonsvariablene. 

For oss kunne det virke som om sykepleierne syntes det var vanskelig å differensiere mellom 
pasientgruppene «risiko for sykehjemsinnleggelse» og «omfang av omsorg i hjemmet». Når en 
sykepleier hadde gjennomført en vurdering av en pasient, ble skjemaet kvalitetssikret av ansvarlig 
sykepleier og en forsker enten på tjenestekontoret eller pr. telefon. Det er gjennomført 56 
vurderinger fordelt på i de seks eksempelkommunene: Tromsø 4, Asker 6, Kristiansund 4, Fjell 8, 
Kristiansand 18, Bærum 16. Pasientene som deltok var valgt ut til å være de «tyngste» av 
populasjonene på 80 år eller eldre. Vi har ikke noe eksakt tall på andel som ikke ønsket å delta i 
prosjektet, men av de som ble forespurt var de fleste villig til å delta. 

Forskeren fikk telefonnummer til nærmeste pårørende fra hjemmesykepleieren, og det ble 
gjennomført 36 telefonintervjuer. Intervjuet startet med at den pårørende fortalte om sine erfaringer 
med å motta tjenester til en eldre som bodde i eget hjem og deretter ble det stilt konkrete spørsmål 
om den omsorgstrengende behov og omsorgsgivers helse.  

Dialogkonferanse 

Det ble arrangert en dialogkonferanse 11. januar 2016 med informantene fra casekommunene og 
berørte aktører og eksperter på området. Formålet med konferansen var dels å verifisere og 
utdype våre empiriske funn, og dels å drøfte om i hvilken grad det kan etableres en norm for 
beregning av behovet. 

På konferansen deltok 30 representanter fra casekommunene, Helse- og omsorgsdepartementet, 
Helsedirektoratet, SSB, Husbanken, Pensjonistforbundet og KS. Konferansen ble arrangert av VID 
vitenskapelig høgskole og Agenda Kaupang. 
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1.4 Valg av kommuner 

Kriterier for valg av kommuner 

Det er valgt kommuner som antas å ha godt utbygde hjemmetjenester med satsing på tiltak som 
Frivillig hjemmebesøk, hverdagsrehabilitering, fysisk trening for eldre, dvs. forebygging, 
tidliginnsats og rehabilitering mv. Utvalget er gjort på bakgrunn av egne erfaringer og innspill fra 
KS, og er basert på en viss grad av skjønn. Utvalget kan derfor også omfatte kommuner som ikke 
nødvendigvis har gode hjemmetjenester. 

Utvalget av kommuner er altså ikke representativt. Poenget har vært å se på de som ser ut til å 
lykkes med å bygge ut gode hjemmetjenester som et alternativ til institusjon.  

Kommunene er valgt ut på grunnlag av følgende prinsipper: 

 Geografisk spredning: Kommunene er valgt fra ulike deler av landet. 

 Fordelingen mellom institusjon og omsorgsboliger: Det er lagt vekt på å få med kommuner som 
har valgt ulik grad av sammensetningen av tilbudet. 

 Størrelse: De aller minste kommunene er holdt utenfor. Begrunnelsen er at det trolig er 
kommuner av en viss størrelse som har etablert en begrunnet praksis som det kan være noe å 
lære av.  

 Nivået på inntekter: Noen kommuner med høye inntekter er med. Kommunene med de aller 
høyeste inntektene er holdt utenfor.  

Kommunene som ble valgt 

I første omgang rekrutterte vi kommuner til telefonintervjuene til ledere og planleggere på strategisk 
nivå. Det ble sendt en henvendelse på e-post til rundt 40 kommuner. Det var lagt opp til en viss 
«overbooking», slik at vi hadde noe å gå på hvis noen takket nei til å bli med. Rundt 30 kommuner 
svarte positivt på forespørselen om å bli intervjuet. For noen kommuner var det likevel vanskelig å 
få gjort avtaler om intervju. Vi endte opp med å intervjue de 26 kommunene vist i tabellen under. 
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Tabell 1.1 Utvalgte kjennetegn for kommuner som har deltatt i telefonintervjuer (alle kommunene) og
kommuner deltatt som casekommuner (merket med lyst grått). Statistikk for 2014

Dekningsgraden for heldøgnstilbudet for kommunene som ble intervjuet varierte fra 11,4 % i Søgne
til 36,6 % for Vikna, jf. tabellen over. Det er store forskjeller hvor stor del av tilbudet som blir gitt
boliger med heldøgns tilbud. Søgne er et eksempel på at hele tilbudet blir gitt på institusjon. Os og
Stjørdal er eksempler på at en stor del av tilbudet blir gitt i boliger.

Valg av kommune r

Det ble gjennomført telefonintervjuer i de 26 casekommunene vist i tabell 1.1. Blant disse ble det
valgt følgende seks eksempelkommuner (merket med lys grått): Kristiansand, Kristiansund, Asker,
Fjell, Bærum og Tromsø.

I utgangspunktet planla vi å velge ut to kommuner fra de tre hovedgruppene vist i figur 1.1
nedenfor (lav, middels og høy dekningsgrad). Etter nærmere drøftinger valgte vi en annen
inndeling. Kommunene vi valgte hadde alle enten lav eller middels dekning. Vi ville undersøke
nærmere i hvilken grad kommunene i disse gruppene ga tilbud i hjemmet til brukere som ikke fikk
et tilbud om heldøgns omsorg. I kommuner med lav dekningsgrad er det grunn til å anta at den
hjemmebaserte omsorgen gir et mer omfattende tilbud til skrøpeligere brukere enn kommuner med
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høy dekningsgrad. Det vil derfor være mer krevende å gi et forsvarlig tilbud i kommuner med lav 
dekning. Samtidig er dekningen i disse kommunene på et vesentlig høyere nivå enn det som er 
vanlig i Sverige og Danmark (jf. kapittel 3.4). 

Eksempelkommunene som ble valgt var: Kristiansand, Kristiansund, Asker, Fjell, Bærum og 
Tromsø. For disse kommunene har det blitt gjennomført følgende aktiviteter: 

 Intervjuer av ledere på tildelingskontor (kap. 5) 

 Intervjuer med avdelingsledere på sykehjem (kap. 6) 

 Kartlegging av omsorgsbehov til eldre med omfattende omsorgsbehov (kap. 7) 

 Intervjuer med pårørende til eldre med omfattende omsorgsbehov (kap. 8) 

I tillegg har det blitt gjennomført intervjuer av ledere av tildelingskontoret i Os kommune og bydel 
St. Hanshaugen.  

Disposisjon av rapporten 

I kapittel 4–7 blir det gitt en oppsummering av de ulike aktivitetene som er gjennomført. Både for 
telefonintervjuene og eksempelkommunene ble det lagt vekt på å få frem hovedtendensene i 
materialet hvor et viktig siktemål har vært å belyse hovedproblemstillingene i prosjektet. Forskjeller 
mellom kommuner blir også kommentert i den grad det belyser disse problemstillingene. 

I eksempelkommunene er det foretatt en relativt grundig kartlegging av behovet til brukere med et 
stort omsorgsbehov. Kartleggingen er en viktig del av vår empiri. Dette materialet er mest pålitelig 
samlet for casekommunene. For den enkelte eksempelkommune er det såpass få observasjoner at 
det blir mer usikkerhet knyttet til resultatene. 

Rapporten er relativt omfattende. Hvert kapittel avsluttes med en oppsummering av konklusjoner, 
som i særlig grad er rettet mot hovedproblemstillingene i prosjektet. I kapittel 10 gis det en 
oppsummering av informasjonen lagt frem i tidligere kapitler. 

1.5 Hypoteser ved starten av arbeidet 
KS har ønsket å undersøke om det kan etableres en mer lik praksis for beregning av behovet for 
heldøgns omsorg. Man kan tenke seg at mer lik praksis innebærer at det blir etablert en norm for 
beregning av behovet. Som grunnlag for vårt arbeid formulerte vi hypotesen om at en middels 
dekning av heldøgns omsorg på mellom 16 og 20 % (av befolkningen over 80 år) bør være en 
anbefalt norm. Oppgaven til prosjektet har vært å verifisere i hvilken grad denne hypotesen er 
riktig. Nåværende variasjoner i heldøgns dekning mellom kommunene er kanskje et forhold som 
peker i retning av at det er vanskelig å etablere en norm. Man kan også tenke seg at dagens 
praksis nødvendigvis bygger på beslutninger tatt for mange år siden, muligens etter andre 
pleiefaglige ideologier (mindre hjemmebasert, mindre mestringsbasert). Det er derfor slett ikke 
sikkert at vår hypotese blir verifisert. Likevel ble altså en slik hypotese sett på som en nyttig 
inngang til problemstillingene som tas opp i prosjektet. 

Viktige faktorer er kommunenes dekning av boliger med heldøgnstilbud, demografiske og kulturelle 
forskjeller og kjente internasjonale predikatorer for behov for heldøgns omsorg. Hypotesen er 
nærmere begrunnet i figur 1.1 nedenfor. 
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Figur 1-1 Illustrasjon av spredning i dekningsgradene for heldøgns omsorg i 2013 (kilde: KOSTRA) og
hypotesene som ligger til grunnlag for prosjektet

De ulike delene av figuren blir nærmere kommentert i det følgende:

� Det er stor spredning i dekningsgraden for kommuner. Verdiene varierer fra under 10 % til over
50 %. 80 % av kommunene har verdier som ligger mellom 13 og 28 % (figur A).

� Den samlede dekningsgraden for heldøgnstilbudet har vært redusert fra 17,8 % i 2010 til
17,1 % i 2014. I disse årene har andelen i institusjon blitt noe redusert, mens andelen i
omsorgsboliger har vært noenlunde stabil. Boliger med heldøgns omsorg var i 2014 registrert i
246 av landets kommuner. Det er med andre ord rundt 170 kommuner som ikke har registrert
slike boliger for gruppen over 80 år.

� Kommuner med høy dekning gir et tilbud som kan føre til at innbyggerne i for liten grad
opplever mestring i eget liv. Dekningsgraden for disse kommunene bør derfor reduseres (boks
B).

� Anbefalt dekning er en middels dekningsgrad (boks C).
� Kommuner med lav dekning gir et tilbud som ikke dekker innbyggernes behov. Deknings-

graden bør derfor økes (boks D).

Spredningen i dekningen bør altså reduseres ved at kommuner i større grad nærmer seg den
anbefalte dekningen på 16–20 %. I praksis er det ikke ønskelig at dekningsgraden blir helt lik.
Poenget er at det bør etableres en begrunnet oppfatning av et fornuftig nivå, slik at spredningen
kan reduseres.
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2 Relevant forskning  
I dette kapittelet rettes søkelyset mot nyere, relevant forskning som kan bidra til å kaste lys over 
temaet for foreliggende undersøkelse. Kapittelet sentrerer rundt eldre og egen bolig, pridiktorer for 
fast plass i sykehjem, vurderinger gjort av de eldre, deres pårørende og sykepleiere, omsorgs-
tjenester mot livets slutt, samt etiske og juridiske betraktninger. 

Begrepet «mitt barndomshjem» har for de fleste gode assosiasjoner. Selv personer som kan ha 
hatt en mindre god oppvekst, kan ha en lengsel tilbake til hjemmet. Hjemmet er stedet for 
identitetsdannelse og identitetsbevaring. Opplevelsen av trygghet i barndomshjemmet vil senere i 
livet bli forbundet med begrepet «hjem». Somerville (1997) identifisert tre viktige fenomener som 
kjennetegner ens private bolig: personvern, identitet og fortrolighet. Sikkerhet og trygghet er andre 
verdier som folk forbinder med begrepet hjem. Begrepet «sykehjem» står trolig i sterk kontrast til 
forestillinger og assosiasjoner knyttet til «hjem eller barndomshjem». Dette blir fokusert i 
påfølgende kapittel. 

2.1 Eldre og egen bolig 
En større andel av de eldre har en sterkere tilknytning til egen bolig enn yngre generasjoner som 
har en tendens til å skifte bolig og jobb langt oftere enn foreldre gjorde. Det er få ting som er mer 
privat enn ens eget hjem. Uansett hvor enkelt et hjem kan være, er det der en har tilhørighet. Her 
kan en være seg selv på godt og vont. Hjemmet er et minnesobjekt, og minnene sitter i de tingene 
den eldre har ervervet seg gjennom et langt liv (Danielsen, 2008). I eget hjem er en lommekjent. 
Den eldre kan derfor fungere relativt bra selv med sviktende syn eller begynnende kognitiv svikt.  

Hjemmetjenester er et viktig satsningsområde 

Land det er naturlig å sammenligne seg med er Sverige og Danmark. De har derimot redusert 
institusjonsplassene til et minimum (Daatland, Høyland og Otnes, 2015). Eldre- og pleieboligene 
ble omregulert til boliger, og beboerne ble kalt borgere og leietakere og ikke pasienter og klienter. 

Kommunene har store variasjoner i utgiftene til pleie- og omsorgstjenester. En PWC-rapport (2015) 
beskriver flere forhold knyttet til organisering, ledelse og kultur som er viktige for ressursbruk i 
pleie- og omsorgssektoren. Den viktigste var stor satsing på hjemmetjenester.   

Det å skulle bo i eget hjem så lenge som mulig kan også ha negative sider. Hjelpetrengende eldre 
som bor alene er spesielt utsatt for sorg, savn, utrygghet og ensomhet, og pårørende er opptatt av 
deres trygghet og sikkerhet.   

Fall er de vanligste ulykkene i hjemmet (Diamantopoulos mfl. 2012, Evans 2015), og mange mener 
at fallforebygging ikke er godt nok prioritert i kommunehelsetjenesten (Bredland mfl. 2014). Det er 
også godt kjent at mange eldre mennesker bor i gamle boliger som er lite tilpasset deres situasjon 
og som er dyre å varme opp og vedlikeholde. Hjemmet som fristed og et sted hvor en opplever at 
en kan være seg selv, gjelder derfor ikke for alle eldre og ikke spesielt ikke for de som har dårlig 
økonomi eller vanskeligheter med å bevege seg (Sørbye 2009). 

Mange eldre har hatt hjemmetjenester i flere år. Det medfører at de får mange fagpersoner å 
forholde seg til. For 41 % av de som mottar hjelp i hjemmet varer hvert besøk i underkant av 15 
minutter (Helsetilsynet 2003). Et slikt fragmentert system og tidspress blir beskrevet som svært 
uheldig og stressende av mange sykepleiere i hjemmetjenesten (Gautun og Bratt 2014). 

Gjevjon og kollegaer (2014) intervjuet 79 pasienter og deres pårørende, samt ledere i 12 norske 
kommuner. Antallet pleiere en pasient måtte forholde seg til i løpet av perioden på fire uker varierte 
- fra fem og helt opp til 35, med et gjennomsnitt på 17 ulike pleiere. Pasientene møtte samme 
person kun tre ganger i løpet av denne perioden. Forskerne beskriver videre at det var nesten 
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umulig å sikre kontinuitet i helsepersonellet i en døgnkontinuerlig tjeneste med tre skift. Hensynet til 
arbeidstidslovgivning, arbeidsmiljø, et stort antall deltidsstillinger og økonomi gjør organiseringen 
vanskelig. 

Hjort (2010) forteller: Min kone hadde hjemmesykepleie morgen og kveld og jeg erfarte hjemme-
sykepleiens store problem, som er den totale mangel på kontinuitet. Vi hadde over 100 forskjellige 
pleiere i hjemmet vårt. Da jeg diskuterte dette med en av pleierne, sa hun «det er det beste for oss, 
for da slipper vi å involvere oss!» Slike holdninger gjenspeiler en kultur som prioriterer fragmenterte 
oppgaver og som ikke setter brukerens behov i sentrum.  

I Produktivitetskommisjonens andre rapport (NOU 2016:3) hevdes det at refusjonsordningen til 
kommunene gjennom investeringstilskudd har fått en uheldig symboleffekt fordi satsing på 
pleietrengende er løsrevet fra omsorgsbildet i de ulike kommunene. Satsingen på heldøgns 
omsorg kan gå på bekostning av utbygging av hjemmebaserte tjenester og nye teknologiske 
løsninger som trolig kan gi både en bedre og rimeligere eldreomsorg for noen brukere. 

Det er bred politisk enighet både nasjonalt og internasjonalt at det er behov for bedre teknologiske 
løsninger for å trygge eldre omsorgstrengende som bor i egen bolig. Det er en stor tro på at 
velferdsteknologi kan forbedre livskvalitet hos brukerne, effektivisere bruk av ressurser og gi mer 
helse for hver krone (SINTEF 2015). ”Samveis” er et begrep som brukes av Helsedirektoratet og 

KS for å betegne alle felles aktiviteter på det velferdsteknologiske området. Nasjonalt velferds-
teknologiprogram har som mål å involvere kommuner, leverandører og forskningspartnere i 
utprøving av velferdsteknologi i tidsperioden fra 2013 til 2020. KS er en viktig bidragsyter i arbeidet 
(Helsedirektoratet 2012, 2015). 

Til tross for relativ stort satsning på telemedisin og «smart house teknologi» over de siste 10–15 
årene, ser vi relativ få konsekvenser av det for eldre hjemmeboende. 

2.2 Prediktorer for fast plass i sykehjem 
Studier viser at alvorlig kognitiv svikt, atferdsproblemer og depresjon er klare prediktorer for 
innleggelse i sykehjem, spesielt dersom den eldre er aleneboende (Chen 2013, Luppa 2010, 
Gaugler 2009, Miller 2011). En nordisk studie (Sørbye mfl. 2010) viste at hjemmeboende som 
mottok sykepleieprosedyrer (hjelp med medisiner og injeksjoner, administrasjon eller hjelp med 
oksygen, intravenøs, kateter og stomi omsorg, sår og hudpleie), hadde 3,7 ganger så høy risiko for 
å komme på sykehjem etter et år sammenlignet med andre brukere av hjemmetjenesten (p < 
0,001). En belgisk studie viste at det var reduksjon i evnen til instrumentell utføring av dagliglivets 
aktiviteter (I-ADL) som var den viktigste årsak til sykehjeminnleggelse. En nederlandsk studie av 
utskrivningsklare pasienter i sykehus viste til at høy alder, lengde på sykehusoppholdet og det å 
ikke bo med en ektefelle var klare faktorer som pekte på behov for overføring til langtidspleie Wong 
mfl. (2010).  

Rett etter tusenårsskiftet var eldre kvinner to til tre år yngre enn ektemaken. Tall tyder på at alders-
forskjellen blir noe mindre de neste tiårene, men dette betyr ikke det samme som at flere kvinner 
ønsker å bo sammen med ektefellen. Keilman (2010) hevder imidlertid at når skilsmisse-
generasjonen blir gamle, øker behovet for offentlig avlastning på grunn av et økende antall enslige.  

I IPLOS er det utarbeidet en algoritme for pleietyngde, mens internasjonale studier viser til mer 
sammensatte metoder for å måle dette (Hirdes 2008, Noro 2011). En viktig opplysning her er om 
den eldres evne til å ta beslutninger har blitt dårligere i løpet av de siste tre måneder. Det blir også 
vurdert om den eldre vandrer omkring uten mål og mening, tilsynelatende uten tanke på behov 
eller sikkerhet. I algoritmen inngår antall fall i løpet av de siste tre måneder, behov for sårstell, 
redusert matinntak og svelgeproblemer. Instrumentell ADL-funksjoner går ikke inn i algoritmen, 
men det gjør evne til personlig hygiene, evne til å få i seg mat og bevegelse. Samtidig viser 
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forskning av pasientens allmenntilstand før akutt innleggelse i sykehus, er viktig i forhold til 
muligheter for å komme tilbake til eget hjem (Noro mfl. 2011). To andre forhold som påvirker 
institusjonsinnleggelse er graden av «pårørende stress» og hvorvidt pasient eller pårørende har 
ønske om å flytte til et høyere omsorgsnivå. 

For skrøpelig eldre er det å være bundet til hjemmet en stor belastning. En sammenligning mellom 
nordiske land, inkludert Nederland og 10 andre europeiske steder, viste at mindre enn 30 % eldre i 
de nordiske landene var bundet til hjemmet, mens prosentandelen i Italia og Frankrike var på ca.  
80 %. Gjennomsnittet for hele populasjonen var på 46 %. Uavhengige faktorer som var statistisk 
signifikante for det å være bundet til hjemmet var ernæringsrelaterte problem, eliminasjons- og 
pårørendes stress (Sørbye 2009). I de nordiske landene hadde eldre som var bundet til hjemmet 
dobbel så høy risiko for å bli innlagt på sykehjem etter et år enn i de andre landene. 

Kvinner er langt oftere omsorgspersoner enn menn. Andelen som bor alene i aldersgruppen 80+ er 
henholdsvis 80 % for kvinner og 40 % for menn. Menn trenger hjelp til flere omsorgsoppgaver enn 
kvinner (Gruneir mfl. 2013). Eldre kvinner gjør derfor en stor omsorgsinnsats i hjemmet. Det 
forventes et økende behov for at voksne barn må ta seg av sine gamle foreldre. Det kan medføre 
mange psykologiske utfordringer (Hansen, Slagsvold & Ingebretsen 2012, Gaugler 2009). I dag er 
det vanlig i Norge at velferdsstaten sørger for omsorg og behandling av gamle. Det er ikke lengre 
et ansvar på tvers av generasjonene. Å forholde seg til en person hvis kropp og sjel stadig blir 
skrøpeligere, faller kanskje ikke naturlig inn i yngre menneskers hverdag.  

I de nordiske landene har hjemmeboende eldre et langt lavere pleiebehov enn i andre europeiske 
land samtidig som tilgang på offentlige hjemmetjenester god. Pasienter med omfattende 
pleiebehov har fått sykehjemsplass. En studie sammenlikner avføringsinkontinens hos 
hjemmeboende eldre (65+) i de nordiske landene med Frankrike og Italia. Andel 
avføringsinkontinens var 3–4 % i Norden og henholdsvis 28–34 % i Frankrike og Italia (Finne-
Soveri mfl. 2008). Slik avføringsinkontinens medfører økt arbeidsbyrde og stress. Pårørendes 
vurdering er viktig, og mer forskning om deres situasjon blir etterspurt i Meld. St. 26 (2014–2015). 
Omsorgsgivers stressnivå ved oppstart av en omsorgsperiode viser seg også å ha en høy 
sammenheng med risiko for overføring til sykehjem (Cohen-Mansfield and Wirtz 2011). 

Omsorgstjenester mot livets slutt 

Andel nordmenn som dør i sykehjem har vært stadig økende de siste tiårene mens andel sykehus-
død er avtakende. I 2011 var 62 % av de som døde i aldersgruppen 90 år og over innlagt i syke-
hjem (Ramm 2013). Det er lite som tyder på at andelen som velger å dø hjemme øker (Sørbye, 
Steindal og Lyngroth 2015). Forskyvning av omsorgskompetanse for døende fra sykehus til 
sykehjem er ikke tilstrekkelig implementert. Slik kompetanseoppbygging bør skje samtidig med 
utbygging av nye institusjonsplasser slik at sykehusinnleggelse ikke er påkrevd på slutten av livet. 
Graverholt (2013) viste i sitt doktorgradsarbeid at det var store kommunale forskjeller når det gjaldt 
overføring til sykehus. Hun konkluderer med at slike store forskjeller burde kreve politisk handling 
for å forbedre kommunene til en mer enhetlig praksis i sykehjem. 

2.3 Etiske og juridiske utfordringer  
Fjelltun (2009) viste i sin doktorgradsavhandling at pårørende til eldre pasienter som stod på 
venteliste til sykehjem, vurderte at enkelte av de eldre levde under utrygge og uverdige forhold. 
Noen hadde besøk av hjemmetjenesten opp til fem ganger i døgnet, men pårørende opplevde 
likevel at de hadde en kontinuerlig og veldig vanskelig livssituasjon. For en hjemmetjeneste med 
begrensede ressurser kan det være en stor utfordring å gi nok og tilrettelagt pleie og omsorg slik at 
de eldre føler seg trygge. Samtidig viste studien at flere av de eldre verken ville ha hjelp i hjemmet 
eller overføring til sykehjem.  
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Kostnaden pr. år for en ordinær sykehjemsplass i Oslo er i 2016 beregnet til kr 900 000. En time 
hjemmesykepleie er beregnet til å koste ca. kr 907 (forutsatt ansikt til ansikt tid 45 %). Grensen for 
når det blir dyrere for kommunen å tilby hjemmetjenester blir da ved ca. 19 timer pr. uke/2,7 timer 
pr. dag. Personer med behov for omsorg utover det, er en betydelig utgiftspost for bydelene. Det 
kan være en plan å åpne opp for at personer med slike store omsorgsbehov som ikke ønsker å 
flytte på sykehjem skulle få mulighet til selv å betale for mellomlegget (Informasjon fra leder på 
strategisk nivå). 

Alvorlig demens er den hyppigste årsak til sykehjemsinnleggelse. Til tross for en demensdiagnose 
kan det være en mulig løsning at fagpersoner og pårørende vurderef at egen bolig er til det beste 
for den eldre, men ansvarsforholdet ved uønskede hendelser kan være uklart. Det bør alltid 
avklares fra kommunen sin side.  

Det er viktig å ivareta den eldres integritet, men ifølge Smebye mfl. (2016) kan paternalisme 
forsvares i lys av velgjørenhet og ikke-skadeprinsippet. 

Pasient- og brukerrettighetsloven (2011) slår fast i § 2-1 a at innbyggerne har rett til nødvendig 
hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. De har rett til å velge fastlege (§ 2-1 c) og har rett 
til fritt sykehusvalg (§ 2-4). Loven krever at kommunen skal tilby tjenester som helsetjenester i 
hjemmet og plasser på institusjon, men omhandler ikke rett til heldøgnsplass på institusjon. 

Loven gir i tillegg adgang til å gi helsehjelp som pasienten motsetter seg (§ 4A-3). Avgjørelse som 
gjelder manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig, og om mulig straks 
legges frem for pasienten og dens nærmeste pårørende. Når det ikke finnes pårørende, skal 
avgjørelsen legges frem for kvalifisert helsepersonell. Loven gir dermed føringer som er av 
betydning for å løse ulike etiske utfordringene.  

2.4 Oppsummering 
Den nordiske velferdsmodellen er preget av at samfunnet og ikke de pårørende skal ha ansvaret 
for de omsorgstrengende. Dette har ikke vært praksis i de andre europeiske landene. Internasjonal 
forskning viser til gode faktorer som peker på behov for sykehjemsinnleggelse og måling av 
pleietyngde. Erfaringer viser at de andre nordiske landene reduserer sine tradisjonelle institusjons-
plasser for eldre med positivt resultat. Balansen mellom offentlig ansvar og den enkelte families 
rettigheter blir utfordret når ressursene blir mer begrenset og det blir flere eldre. 
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3 Begreper og statistikk 

3.1 Innledning 
Vår oppgave har vært å «undersøke muligheten for en mer lik praksis for beregning av behovet for 
heldøgns omsorg». For å kunne svare på spørsmålet er det nødvendig å definere hva som er et 
heldøgnstilbud og hvor man kan gi et slikt tilbud. Det har vist seg at det ikke finnes en felles for-
ståelse for hvordan man skal definere disse to forholdene. Innledningsvis i dette kapittelet gir vi en 
beskrivelse av hvordan aktører som Husbanken, SSB og representanter for kommunene forstår 
begrepet. Disse forholdene blir drøftet i kapittel 3.2 Her gjør vi også rede for hvordan vi bruker 
begrepet «heldøgns omsorg» i rapporten. 

Statistikk om heldøgnstilbudet blir presentert i kapittel 3.3. Mesteparten av statistikken er utarbeidet 
av SSB. Den bygger naturlig nok på definisjonene av heldøgnstilbudet brukt av SSB. 

Statistikk for botilbudet for eldre blir sammenliknet med de andre nordiske landene i kapittel 3.4. 
Det blir her vist at tilbudet er langt mer utbygd i Norge enn resten av Norden. 

En statistisk presentasjon av pleie- og omsorgstjenestene i de seks eksempelkommunene følger i 
kapittel 3.5. Statistikken gir informasjon om samlet utgiftsnivå, fordelingen av utgifter på institusjon 
og hjemmetjenester og hvordan kommunene skårer på indikatorene i Kommunebarometre.  
Formålet med presentasjonen er å gi et bedre grunnlag for tolkningen av informasjonen som er 
hentet inn for disse kommunene. 

3.2 Definisjon av begreper 

Aktørenes forståelse av begrepene  

De ulike aktørenes avgrensning av begrepet «heldøgns omsorg» er vist i tabellen under. 

Tabell 3.1 Oversikt over hvordan ulike aktører bruker begrepet «heldøgns omsorg» 

Aktør Krav til personalbase Krav til eieform Type bolig 

Husbanken Omfatter også bygg hvor 
basen for hjemmetjenesten 
er et stykke unna 

Brukere med vedtak om 
heldøgns omsorg 

 

 

Omsorgsboliger med 
heldøgns omsorg med 
tilskudd fra Husbanken 

Statistisk 
sentralbyrå 
(SSB) 

Bygningen må ha tjeneste-
yter tilstede hele døgnet 

Kortvarige tilsynsrunder i 
nærliggende bygg godtas 

Krav om husleiekontrakt og 
betaling av husleie 

Tar ikke med boliger med 
kun en beboer 

Bruker begrepet «bolig» 
som også kan omfatte 
boliger uten tilskudd fra 
Husbanken 

Kommunene Ingen felles definisjon. 
Forvirring om definisjonene 
til Husbanken og SSB 

Omfatter vanligvis også 
private boliger 

Omtales som omsorgs-
boliger, plussboliger, 
serviceleiligheter mv. 

Som tabellen over viser er det store forskjeller for hvordan aktørene bruker begrepene når det 
gjelder krav til personalbase og eieform og hvilken type boliger som omfattes av «heldøgns 
omsorg». Disse forskjellene blir nærmere kommentert i det følgende. 
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Krav til personalbase 

Husbanken har det minst strenge kravet til personalbase. Det holder med en base i hjemme-
tjenesten som kan være lokalisert et stykke unna. Husbanken stiller krav om vedtak om heldøgns 
praksis. Dette blir gjort under planleggingen av bygget. Det blir ikke fulgt opp om beboerne faktisk 
har et slikt vedtak. 

SSB: I veilederen til KOSTRA1 blir det stilt krav om at «bygningen må ha tjenesteyter til stede hele 
døgnet». I praksis åpner SSB for at basen også kan være lokalisert til nærliggende bygg. Likevel 
har antakelig SSB en noe strengere krav til personalbase enn Husbanken. 

Kommunene: I kommunene er det stor forvirring om hvilke krav Husbanken og SSB har til 
personalbasen. I kapittel 4 er det gitt en nærmere omtale av hvordan våre informanter på 
overordnet nivå i kommunene opplever situasjonen. 

Krav til eieform 

Her har Husbanken og SSB strengere krav til eieform enn det som er vanlig i kommunene. 
Forskjellen er at kommunene også tar med tilbud i private boliger og tilbud som bare blir gitt til en 
beboer. Botilbud gitt av stiftelser inngår i det samlede tilbudet gitt i en kommune, men regnes heller 
ikke med i statistikken til SSB. 

Type bolig 

Husbanken bruker begrepet omsorgsbolig om boliger hvor kommunene har fått tilskudd. Det blir 
bare gitt tilskudd til boliger med heldøgns omsorg. 

SSB bruker begrepet «bolig» som også kan omfatte boliger uten tilskudd fra Husbanken. Det blir 
ikke ført egen statistikk for omsorgsboliger. 

Kommunene bruker begrepene som omsorgsboliger, plussboliger, serviceleiligheter mv. Tilbudene 
gitt i de ulike type boligene trenger ikke nødvendigvis å være et heldøgns tilbud. 

Illustrasjon av aktørenes bruk av begrepet 

De ulike aktørene har altså nokså ulik bruk av begrepene. Vi har gjort et forsøk på å illustrere 
hvilken betydning disse forskjellene har for dekningen for gruppen over 80 år. Det finnes ikke helt 
presis statistikk for dekningen etter de ulike begrepene. Figuren under må derfor ses på som kun 
en illustrasjon. 

                                                      
1 Kravet i KOSTRA til at en bolig kan regnes som et heldøgnstilbud 
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Figur 3-1 Skisse av dekningen av tilbudet om heldøgns omsorg etter ulike definisjoner  

Figuren blir nærmere omtalt i det følgende. 

Husbanken (dekning 22,6): Tilbudet består av institusjon, boliger med heldøgns bemanning og 
andre omsorgsboliger. Andre omsorgsboliger omfatter boliger med bemanning deler av døgnet og 
uten fast personell. Vi har lagt til grunn at alle disse er boliger som har fått tilskudd fra Husbanken. I 
praksis er det noen av disse boligene som ikke har fått tilskudd fra Husbanken. Den reelle 
dekningen etter definisjonen til Husbanken er derfor lavere enn figuren viser. Det er vanskelig å si 
hvor stor feilen er. 

SSB (dekning 17,8): Tilbudet om heldøgns omsorg består av institusjon og boliger med heldøgns 
omsorg. 

Alternativ (dekning 16,0 +?). Tilbudet består av institusjon, boliger med heldøgns bemanning og 
heldøgns tilbud gitt av stiftelser, i private hjem og boliger med en beboer.  

I alternativet er det lagt til grunn et strengere krav til personalbase enn både Husbanken og SSB. 
Kravet her er at helsepersonell skal kunne stille på kort varsel dersom det skjer noe med brukerne. 
En slik definisjon er mer i tråd med en intuitiv forståelse av begrepet. Senere i rapporten blir det vist 
at heldøgns omsorg omfatter svært ulike nivåer av bistand både for sykehjem (jf. figur 3.7) og 
boliger med fast tilknyttet personell hele døgnet (tabell 3.5). Kravet om at helsepersonell skal 
kunne stille på kort varsel ville trolig bidratt til å redusere disse forskjellene, og dermed gjort 
begrepet mer entydig. 

Som en illustrasjon er det tatt med halvparten av boligene med heldøgns bemanning registrert av 
SSB. Det finnes ikke statistikk verken for denne størrelsen eller hvor mange som får et heldøgns 
tilbud i private hjem.  

Definisjonen basert på ulike perspektiver 

Det er nærliggende å spørre hvorfor aktørene har så ulik definisjon av begrepet «heldøgns 
omsorg». Vi har drøftet forskjellene med utgangspunkt i at aktørene har ulike perspektiver som vist 
i figuren under. 
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Figur 3-2 Illustrasjon av brukernes perspektiver i definisjonen av heldøgns omsorg

De ulike perspektivene til aktørene vist i figuren over blir nærmere omtalt i det følgende.

Husbanken: Husbanken gir bare tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns omsorg.
Satsen for omsorgsboliger er noe lavere enn for sykehjem. Definisjonen som blir brukt er trolig i
første rekke utviklet for å kunne gi en hensiktsmessig forvaltning av tilskuddene. Den relativt vide
definisjonen til Husbanken kan være et resultat av at Husbanken ikke gir tilskudd til boliger uten
heldøgns bemanning.

SSB: For SSB er det viktig å føre statistikk som omfatter ulike type botilbud. Tilbudet om heldøgns
omsorg trenger ikke nødvendigvis å bli gitt i omsorgsboliger med tilskudd fra Husbanken. Derfor er
det naturlig at SSB ikke bruker begrepet omsorgsboliger. SSB fører statistikk også i boliger hvor
det blir gitt et tilbud om omsorg deler av døgnet.

Kommunene: I helse- og omsorgstjenesteloven blir det stilt krav om at innbyggerne i kommunen
tilbys nødvendig helsehjelp. Samtidig har kommuneloven ulike krav som skal sikre at kommunen
har en økonomi i balanse. Kommunene er med andre ord nødt til å balansere kravet om helsehjelp
med økonomien i den enkelte kommune. For kommunene er tilskuddene fra Husbanken av stor
betydning. Derfor vil kommunene naturlig nok la seg påvirke av definisjonen som legges til grunn
fra Husbanken

Brukerne: Brukerne vil være opptatt av at de får nødvendig bistand dersom det skulle skje noe.
Dersom man spurte et utvalg brukere om hvordan de ville definere begrepet «heldøgns omsorg»,
ville nok de fleste definert begrepet snevrere enn Husbanken og SSB.

De ulike perspektivene til aktørene er en nærliggende forklaring til at aktørene ender opp med
nokså forskjellige definisjoner om hvor stor del av tilbudet som kan regnes som heldøgns omsorg
(jf. figur 3.1).

Definisjon av «heldøgns omsorg» basert på
ulike perspektiver

8

Brukerne:
Behov-

Forsvarlighet

Heldøgns
omsorg

Kommunene:
Nødvendig

helsehjelpvs
økonomii
balanse

SSB:
Bolig-
telling

Husbanken:
Omsorgsbolig-

tilskudd
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Pluss- og serviceleiligheter – hva er nå det? 

Så langt har tilbudet om sykehjem og boliger til eldre vært drøftet med utgangspunkt i kravene til 
personalbase for pleiepersonell og eieform. De siste årene har det blitt vanlig å bruke begreper 
som plussboliger og serviceleiligheter. Begrepene brukes både av kommuner og private tilbydere.  
I det følgende går vi gjennom hvordan noen aktører bruker slike begreper. Det kommer her frem at 
det ikke er en felles standard for tilbudet som gis i disse boligene. 

Oslo kommune (Omsorg+): Tilbudet skal dekke eldres boligbehov på et nivå som ligger mellom 
sykehjem og vanlig bolig. Huset med slike boliger rommer et servicearealet (mottaksskranke for 
husvert, aktivitetssenter, private serviceytere og personalbase). Som retningslinje tilsvarer service-
arealet cirka 15–20 % av bygningen. 

Bergen kommune (Omsorg+): Har et opplegg rundt felles måltider og sosiale aktiviteter. Den 
enkelte skal få sine individuelle tjenester etter behov. 

Bærum kommune («boliger med service»): Tilbudet har klare likhetstrekk med satsingen på 
Omsorg+. Også Bærums «boliger med service» skal ifølge planene ha en fast ansatt nattevakt.  
I tillegg viser eldremeldingen til at det bør ansettes miljøarbeidere som aktiviserer beboerne i 
«serviceboligene» på dagtid. 

Plussboliger fra Selvaag: Tilbudet blir gitt til mennesker i alle aldre og livssituasjoner, og omfatter et 
serviceområde med bemannet resepsjon, lobby, gjesterom, treningsrom, møterom, selskapsrom 
og kjøkken. Beboerne har tilgang til en privat gårdshage og de fleste har en møblert takterrasse til 
felles bruk. En vertinne eller vert er daglig tilstede i resepsjonen og holder orden på service-
området, organiserer tilbud og bistår med praktisk hjelp. Tilbudet finnes sentralt i de store byene i 
Norge, Stockholm i Sverige og i Spania. 

Bruk av begreper i rapporten 

Begrepene i rapporten er brukt som følger: 

 Heldøgns omsorg (statistikk): Statistikken som er lagt frem er utarbeidet av SSB og omfatter 
tilbud i institusjon og boliger med personell hele døgnet. Tilbud gitt i private hjem, av stiftelser 
og i boliger med en beboer blir ikke regnet med. Statistikken bygger på SSB sine krav til 
personalbase, som ikke er de samme som tilsvarende krav fra Husbanken. 

 Omsorgsboliger: Boliger hvor kommunene har mottatt tilskudd fra Husbanken. Det finnes ikke 
offentlig statistikk etter denne definisjonen.  

 Boliger med bemanning: SSB bruker dette begrepet, som omfatter boliger med og uten tilskudd 
fra Husbanken. Det skilles mellom boliger med bemanning hele eller deler av døgnet. 

 Egen bolig: Boliger som beboeren selv eier. Beboerne kan motta hjemmetjenester. 

 Pluss- og serviceleiligheter: Begreper brukt av kommuner og private aktører om boliger hvor 
beboerne får tilbud om et bredt spekter av ulike tjenester. 

3.3 Heldøgnstilbudet i Norge belyst med ulik statistikk 

Dekningsgrader i Norge 

Utviklingen i heldøgnstilbudet i perioden fra 2007 til 2010 henhold til definisjonene til SSB er vist i 
figuren under. Det var først i 2010 at det ble ført statistikk for boliger med heldøgns bemanning. 
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Figur 3-3 Dekning for heldøgns omsorg for landet som helhet 2007–2014. Statistikk for bolig med heldøgns 
bemanning finnes ikke for årene 2007–2009. Kilde: KOSTRA 

I 2014 var det 17,1 % av eldre over 80 år i landet som helhet med et tilbud om en heldøgns 
bemannet bolig, jf. figuren over. Fra 2010 til 2014 har andelen med tilbud på institusjon blitt 
redusert fra 14,3 % til 13,6 %. I samme periode har andelen med tilbud i bolig med heldøgns 
omsorg vært på et stabilt nivå. Samtidig er det store forskjeller i dekningsgradene for enkelt-
kommuner (jf. figuren under). 

 

Figur 3-4 Antall kommuner med ulik dekningsgrad for eldre over 80 år i 2014 for heldøgnstilbudet (institusjon 
og boliger med heldøgns omsorg) 
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Dekningen for heldøgnstilbudet varierer fra 7 til 47 %. Det er imidlertid relativt få kommuner med en 
dekning som er lavere enn 10 % og høyere enn 30 %. Uansett må det sies å være svært store 
variasjoner i praksisen for norske kommuner. 

Betydningen av inntekt og størrelse 

Vi har hentet statistikk fra KMD om nivået for de frie inntekter i kommunene, korrigert for 
variasjoner i utgiftsbehov. Figuren nedenfor viser sammenhengen mellom inntektsnivået og 
dekningsgraden. 

 

Figur 3-5 Sammenhengen mellom korrigerte frie inntekter (kilde KMD) og dekningen for heldøgns omsorg for 
eldre av 80 år (kilde SSB) 

Det er en viss tendens til at dekningen økter med nivået på inntektene (korrigert for behov), jf. 
figuren over. Samtidig er det svært stor spredning.  

Derimot har størrelsen mye å si for dekningen, slik figuren nedenfor viser. 
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Figur 3-6 Sammenhengen mellom antall innbygger og dekningen for heldøgns omsorg for eldre av 80 år. Kilde
SSB

Alle kommuner med høy dekning er små kommuner, jf. figuren over. Kanskje er forklaringen så
enkel at det er mange av de små kommunene som bygger sykehjem av vanlig størrelse uten tanke
på behovet. For små kommuner vil et slikt sykehjem fort kunne gi en høy dekning

Samtidig finnes det også mange små kommuner hvor dekningen er lav. Det viser at det også er
mulig med en alternativ tilnærming i små kommuner.

For kommuner med mere enn 15 000 innbyggere er det bare unntaksvis at dekningen for 80+
passerer 20 %.

Poengene i figur 3.5 og 3.6 ovenfor blir illustrert på en litt annen måte i tabell 3.2 nedenfor.

Tabell 3.2 Fordelingen av landets kommuner etter dekningen for heldøgns omsorg for eldre over 80 år. Kilde:
SSB og egne beregninger

Her kommer det frem at det stort sett er små kommuner som har høy dekning. 35 % av
kommunene har høyere dekning enn 20 %. Imidlertid er det bare 12 % av landets innbyggere som
bor i disse kommunene.
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Kjennetegn av brukere med ulike botilbud 

Døhl mfl. (2014) viser resultatene av kartleggingen av spredningen i antall tildelte timer pr. uke for 
35 sykehjem. Resultatene av kartleggingen i figuren viser variasjoner i timetallet i den enkelte 
institusjon, og mellom institusjonene. 

 

Figur 3-7 Spredningen i tildelte timer pr. uke for personer på 35 sykehjem. Gjennomsnitt (rød prikk) og 
spredning for det enkelte sykehjem (Døhl mfl. (2014) 

I de 35 sykehjemmene varierte gjennomsnittlig antall tildelte timer fra rundt 8 til rundt 23, (jf. figur 
3.7). Også innen det enkelte sykehjem er det relativt store variasjoner. Noe av denne variasjonen 
kommer også til uttrykk om en gjør den enkle øvelsen i å se på gjennomsnittlig bruttokostnader pr. 
sykehjemsplass i norske kommuner, som ligger mellom 0,5 mill. kr til 1,5 mill. kr pr. plass. Det 
gjenspeiler vel at sykehjemmene blir brukt på svært forskjellig måte og i stor grad ut fra lokale 
forhold og behov. 

De store forskjellene viser at heldøgns omsorg ikke er et enhetlig tilbud, selv ikke for sykehjem. 
Tilsvarende gjelder også for boliger med bemanning hele døgnet. I eksempelkommunene er det 
store forskjeller i hvor mange timer som i gjennomsnitt tildeles beboerne i disse boligene, jf. tabell 
3.4. De store forskjellene reiser spørsmålet om heldøgns omsorg er et hensiktsmessig begrep slik 
det er definert av SSB som grunnlag for statistikken.  

3.4 Boligtilbud for eldre i de nordiske landene 
Det er foretatt en sammenlikning av botilbudet til eldre i de nordiske landene i figuren 3.8. 
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Figur 3-8 Andel over 80 år med tilbud om institusjon og boliger med bemanning hele eller deler av døgnet 

I Norge blir det også tilbudt omsorgsboliger uten heldøgnsbemanning. I 2011 var det 4,8 % av 
eldre over 80 år med et slikt tilbud (jf. figur 3.8). Dette året var det 14,1 % med tilbud på sykehjem 
og 3,7 % for omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Den samlede dekningen var altså på  
22,6 %. 

I de andre nordiske blir det ikke utarbeidet statistikk som gir mulighet til å skille ut heldøgnstilbudet. 
Derfor er det bare foretatt en sammenlikning av den samlede dekningsgraden for ulike botilbud.  
I de tre andre landene varierer denne dekningen mellom 13,3 % i Danmark og 15,6 % i Sverige. 
Tilbudet i Norge er med andre ord langt mer omfattende enn det som er vanlig i de andre nordiske 
landene.  

Videre blir det gitt en oversikt over langsiktige utviklingstrekk for omfanget av ulike botilbud og for 
hjemmetjenester i de andre nordiske landene. Dette blir gjort med utgangspunkt i andelen av 
befolkningen over 65 år med ulike tilbud. Disse andelene er naturlig nok lavere enn andelen av 
befolkningen over 80 år som ble presentert tidligere i kapittelet. 

14,1 3,7 4,8

22,6

15,6

13,3

14,4

0 5 10 15 20 25

Norge
(fin)

Norge
(grov)

Sverige

Danmark

Finland

Andel over 80 år med tilbud

Dekning Norden 80+ i 2011/2012

Institusjon Bolig med heldøgns bemanning
Andre boliger Institusjon + bolig



                        Færre institusjonsplasser, mer omfattende hjemmetjenester 

VID - vitenskapelige høgskole og Agenda Kaupang                    35   

 

Figur 3-9 Dekning for aldergruppen over 65 år over tid for hjemmetjenester og ulike botilbud for eldre i 
Sverige, Finland, Danmark og Norge. Fargeforklaring: Blått=institusjon og omsorgsbolig, Rødgule 
nyanser=hjemmetjenester2  

Det er store variasjoner i omfanget av tilbudet i de nordiske landene. Tilbudet er mest omfattende i 
Norge og minst omfattende i Sverige. I alle de fire landene går utviklingen i retning av at det er en 
lavere andel av befolkningen som får et tilbud. Utviklingen gjelder både institusjon og ulike 
hjemmetjenester. 

3.5 Statistisk presentasjon av eksempelkommunene 

Innledning 

I det følgende blir det gitt en statistisk presentasjon av eksempelkommunene om dekningen for 
heldøgnstilbudet for den eldre delen av befolkningen. Dessuten blir det gitt en kortfattet statistisk 
beskrivelse av pleie- og omsorgstjenestene både når det gjelder økonomi og ulike sider ved 
tilbudet. Siktemålet er å gi en forståelse av i hvilken sammenheng heldøgnstilbudet inngår. Tilbudet 
om heldøgns omsorg har naturlig nok sammenheng med nivået på utgiftene som blir brukt på 
tjenestene og hvordan driften og sammensetningen av tjenestene er lagt opp. Nettopp disse 
forholdene blir nærmere belyst videre i dette kapittelet. 

Noen kommuner bruker statistikk for gjennomsnittlig levetid på personer som tilbys plass på 
sykehjemmene som en indikator på om plassene blir brukt til personer med tilstrekkelig behov for 
en slik plass. Det har imidlertid vist seg at ingen av kommunene har slik statistikk tilgjengelig. 

Noen hovedtall 

Statistisk informasjon for noen sentrale størrelser er vist i tabell 3.3 nedenfor.  

                                                      

2 Kilde: Lagt frem av Szebehely på konferanse arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet og KS 4. juni 
2015 
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Tabell 3.3 Noen nøkkeltall for de seks kommunene. Kilde: KOSTRA og KMD

Antall eldre over 80 år i de valgte eksempelkommunene varierer fra rundt 600 i Fjell til rundt 5 800 i
Bærum (jf. tabellen over). De største kommunene har større muligheter til å spesialisere driften enn
de små. Samtidig er alle kommunene store nok til å sikre en rasjonell økonomisk drift av heldøgns-
tilbudet.

Det er noen forskjeller mellom kommunene for hvor høye inntektene er, sammenliknet med
oppgavene kommunene skal løse. Fjell er de kommunen med lavest inntekter og Asker, Bærum og
Tromsø har de høyeste inntektene. Nivået på inntektene ligger 12 prosentpoeng høyere i Tromsø
og Asker, sammenliknet med Fjell. Nivået på inntektene i kommunene er selvfølgelig av betydning
av hva som kan tilbys innenfor pleie og omsorg. I tillegg er det av betydning hvordan pleie og
omsorg blir prioritert sammenliknet med andre tjenester. Litt senere (jf. figur 3.10) ser vi på
nettoutgiftene til pleie og omsorg i de ulike kommunene.

Andelen over 80 år med et heldøgnstilbud varierer fra 14,4 % i Fjell til 19,9 % i Tromsø. Videre er
det forskjeller for hvordan heldøgnstilbudet er satt sammen. I Fjell blir rundt halvparten av tilbudet
gitt i omsorgsboliger. Kommunen med lavest inntekter er altså den som satser mest på
omsorgsboliger.

Dekningen av tilbudet av heldøgns omsorg vist i tabellen over henger sammen med andre tilbud av
pleie- og omsorgstjenester. Noe statistikk for slike tilbud blir lagt frem senere i i kapitlet. Kapittel fire
omtaler hvordan informantene i telefonintervjuene legger vekt på å utvikle ulike tilbud innenfor den
hjemmebaserte omsorgen.

Videre har vi sett på utviklingen for dekningen av heldøgnstilbudet for gruppen over 80 år, slik
tabellen under viser.

Tabell 3.4 Andel innbyggere over 80 år med heldøgns tilbud 2010–2014 for eksempelkommunene og landet
som helhet. Kilde: KOSTRA
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I de fire årene fra 2010 til 2014 har dekningen for landet som helhet blitt redusert fra 17,8 til
17,1 %, jf. tabell 3.4. I eksempelkommunene har det også vært en reduksjon i tre av de fem
kommunene.

Videre har vi sett på gjennomsnittlig antall tildelte timer i eksempelkommunene for ulike boformer.
Antall tildelte timer uttrykker hvor mye bistand beboerne trenger. Forskjeller mellom kommunene i
tildelte timer kan derfor være et uttrykk for at de ulike boformene blir brukt ulikt. SSB gjør
oppmerksom på at timeregistreringen i kommunene er usikker. Tallene i tabell 3.5 nedenfor må
derfor tolkes med en viss grad av forsiktighet.

Tabell 3.5 Gjennomsnittlig antall timer for personer over 80 år med ulike botilbud (Sundby, SSB 2016). I tillegg
til eksempelkommune omfatter tabeller statistikk for Oslo og Os.

For boliger med fast personell hele døgnet er det er store forskjeller i gjennomsnittlig antall timer
som tildeles beboerne (jf. tabellen ovenfor). Dette gjennomsnittet varierer fra 8,7 timer i Oslo til
43,8 timer i Fjell. Fjell er en kommune som gir en relativt omfattende del av heldøgnstilbudet i
boliger med bemanning. Det er derfor ikke overraskende at beboeren i boligene i Fjell har mer
behov for bistand enn tilsvarende beboere i andre kommuner.

Tilbudet i Oslo blir gitt til beboere med et relativt lite behov for omsorg sammenliknet med de andre
kommunene. Det betyr at Oslo ikke i samme grad som de andre kommunene har bygget ut et
botilbud til eldre med et omfattende behov for bistand. Dette kan være en forklaring til at det er en
relativt høy andel av eldre over 80 år som er på sykehjem.

De store forskjellene for boliger med fast personell hele døgnet kan sies å være et resultat av at
det kun blir stilt krav om at personalbasen skal være i samme bygg (jf. tabell 3.1). En slik definisjon
åpner for svært forskjellige løsninger, og viser at boliger med heldøgns omsorg ikke kan sies å
være et enhetlig begrep. Man kan også stille spørsmål om det er hensiktsmessig å lovfeste retten
til et tilbud som omfatter så mange forskjellige løsninger.

Videre er det relativt små forskjeller mellom antall timer til beboere i boliger med fast tilknyttet
personell deler av døgnet og boliger uten tilknyttet bemanning. Det kan tyde på at lokaliseringen av
bemanningsbasen ikke er av så stor betydning for beboere som får et tilbud deler av døgnet.

For disse to boformene er det heller ikke så store forskjeller i gjennomsnittlig antall tildelte timer.
Det kan tyde på at de utvalgte kommunene bruker disse boligene til samme type brukere.

Nettoutgifter fordelt på deltjenester

Et av de spørsmålene som er mest diskutert innenfor pleie- og omsorgssektoren, er fordelingen av
ressursene mellom hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester. Dels er det spørsmål om hva
som er den rimeligste løsningen for kommunen, men det er i like stor grad et spørsmål om hva som
er best for brukerne. På dette området arbeider de fleste kommuner ut fra et prinsipp om at
tjenesten bør gis på laveste effektive omsorgsnivå, og at brukeren bør bo i eget hjem så lenge som
mulig.
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Vi har beregnet kommunenes utgifter til pleie- og omsorgstjenester pr. innbygger når man 
korrigerer for behovet for tjenestene i den enkelte kommune. Behovet er uttrykt slik det kommer 
frem i kriteriene i det statlige inntektssystemet. Resultatet av beregningene er vist i figur 3.10 
nedenfor.  

 

Figur 3-10 Netto driftsutgifter 2014 korrigert for behov fordelt på ulike deler av pleie- og omsorgstjenestene 

Det er store forskjeller mellom kommunene for hvor mye som blir brukt i 2014 på pleie- og 
omsorgstjenester, etter korrigering for forskjeller i behov. Ikke uventet er det kommunen med lavest 
inntekter (Fjell) som brukte minst og kommunene med høyest inntekter (Bærum, Asker og Tromsø) 
som brukte mest. Forskjellene mellom kommunene er imidlertid langt større enn inntektene skulle 
tilsi. Nettoutgiftene i Tromsø var 50 % høyere enn utgiftene i Fjell. Det er altså store forskjeller 
mellom kommunene i de økonomiske forutsetningene for driften. Det er forskjeller hvor effektivt 
kommunene bruker midlene som stilles til rådighet. En effektiv drift vil kunne gi tjenester av bedre 
kvalitet enn nivået på utgiftene skulle tilsi. 

Figur 3.10 gir også en fordeling av utgiftene på en grov tredelt versjon av omsorgstrappen: 
hjemmebaserte tjenester, institusjonsomsorg og tilbud til aktivisering av eldre og funksjons-
hemmede. Det var Fjell som i 2014 hadde den klart høyeste andelen av utgiftene som ble brukt på 
hjemmebaserte tjenester. Bærum, Asker og Kristiansund brukte mer enn landsgjennomsnittet på 
alle de tre trinnene i omsorgstrappen. 

Indikatorer fra Kommunebarometeret 

Kommunebarometeret er en måling satt sammen av Kommunal Rapport, som omfatter 12 ulike 
tjenesteområder og 123 forskjellige nøkkeltall. I det følgende ser vi nærmere på nøkkeltallene for 
eldreomsorgen for de seks eksempelkommunene. 

Kommunene blir rangert for de ulike nøkkeltallene. Ved hjelp av ulike vekter blir kommunene 
rangert for ulike tjenesteområder og for alle tjenesteområder samlet i et slags Norgesmesterskap. 
Valg av nøkkeltall og vektingen er basert på skjønn. Dette skjønnet er ikke objektivt og kan være 
grunnlag for diskusjon. Samtidig fanger kåringen opp sentrale forhold ved de ulike tjenestene på en 
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lettfattelig måte. Poenget er imidlertid at man ikke tar rangeringen som en absolutt sannhet. Tabell 
3.6 nedenfor viser resultatet for eksempelkommunene og hvordan de har skåret for de 14 kriteriene 
for eldreomsorgen. Disse kriteriene er i stor grad endret fra 2013 til 2014. Ambisjonen til Kommunal 
Rapport har vært å ha flere nøkkeltall fra de ulike delene av omsorgstrappen. 

For 2013 var et av kriteriene «antall sykehjemsplasser i % av befolkningen over 80 år». Kriteriet er 
nå «andel plasser avsatt til demente målt mot andel over 80 år som allerede er på sykehjem». Det 
betyr at man ikke lenger får uttelling for flest mulig sykehjemsplasser. Samtidig fanger ikke kriteriet 
opp kommuner som gir et tilbud til demente i omsorgsboliger. 

Tabell 3.6 Statistikk for pleie- og omsorgstjenestene i eksempelkommunene 2014 belyst med indikatorer fra 
Kommunebarometeret

 

Totalt kom Asker kommune på sjetteplass blant landets kommuner i 2014, jf. tabell 3.6 over. Det 
gode resultatet er basert på skåringen av rekke indikatorer på ulike tjenesteområdene. Innen 
eldreomsorg kommer imidlertid Asker langt lenger ned med en 240. plass.  

I det følgende gir vi en kortfattet oppsummering av noen av indikatorene for de seks -
eksempelkommunene. Begrepet Svakt resultat er brukt på områder hvor kommunene kommer 
dårlig ut og Godt resultat på områder hvor kommunen kommer godt ut: 

 Asker (eldreomsorg: 240. plass): Svakt resultat: Få fagutdannede, få årsverk av fysio- og 
ergoterapeuter, få trygghetsalarmer og høy institusjonsandel. Godt resultat: Plasser avsatt til 
demente, god gjennomstrømming for korttidsplasser, helsetilstand og dødelighet 

Bærum Asker Kristiansand Fjell Kristiansund Tromsø

Plassering totalt 27 6 59 219 281 101

Rangering innen hver enkelt sektor

Eldreomsorg (20 %) 157 240 75 14 204 121

ELDREOMSORG

BEMANNING: Andel ansatte med fagutdanning (10 % vekt innen 

sektoren)
70 66 77 77 78 77

BEMANNING: Tid med lege og fysioterapeut på sykehjem (10 %) 1 1 1 2 1 1

BEMANNING: Årsverk av ergoterapeut og geriatrisk sykepleier 

per 1.000 innb. over 80 år (10 %)
11 7 10 12 20 44

PROFIL: Hvor stor andel av eldreomsorgen skjer i hjemmet (andel 

over 80 år med tjenester som ikke bor på institusjon) (10 %)
68 65 72 83 70 71

TILBUD: Gjennomsnittlig antall timer praktisk bistand i hjemmet 

(5 %)
11,0 14,1 10,1 6,3 8,6 10,3

TILBUD: Gjennomsnittlig antall timer hjemmesykepleie (5 %) 5,1 5,5 3,4 6,9 5,5 6,4

BEHOV: Andel av de over 67 som får bistand og som har stort 

omsorgsbehov (5 %)
20 16 8 19 8 15

HELSETILSTAND: Dødelighet i prosent av landsgjennomsnittet 

(100 = snittet) (10 %)
85 81 102 92 110 93

KORTTIDSPLASSER: Gjennomsnittlig oppholdstid per plass, målt i 

dager (10 %)
19 13 19 15 34 42

SAMHANDLING: Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare 

pasienter, per 10.000 innb. (5 %)
45 155 46 16 262 650

ENEROM: Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med 

bad/wc (5 %)
81 74 98 83 92 79

DEMENTE: Andel plasser avsatt til demente målt mot andel over 

80 år som allerede er på sykehjem (5 %)
21 41 38 20 28 36

TRYGGHET: Trygghetsalarm per 1.000 hjemmeboende eldre over 

80 år (5 %)
33 34 53 28 38 40

BRUKERE: System for brukerundersøkelser i 

hjemmetjenesten/institusjon (5 %)
6 6 6 6 0 6
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 Bærum (eldreomsorg: 157. plass): Svakt resultat: Få fagutdannede, få trygghetsalarmer og høy 
institusjonsandel. Godt resultat: Lav dødelighet, stort omsorgsbehov for de over 67 år med 
bistand, god gjennomstrømming for korttidsplasser 

 Kristiansand (eldreomsorg: 75. plass): Svakt resultat: Dødelighet. Godt resultat: God gjennom-
strømming for korttidsplasser, høy andel enerom og trygghetsalarmer 

 Fjell (eldreomsorg: 14. plass): Svakt resultat: Få timer praktisk bistand. Godt resultat: Få 
utskrivningsklare pasienter på sykehus, god gjennomstrømming for korttidsplasser, høy andel 
hjemmeomsorg 

 Kristiansund (eldreomsorg: 204. plass): Svakt resultat: Mange utskrivningsklare pasienter på 
sykehus, god gjennomstrømming for korttidsplasser, høy dødelighet. Godt resultat: Høy andel 
fagutdannede, høy andel hjemmeomsorg 

 Tromsø (eldreomsorg: 121. plass): Svakt resultat: Mange utskrivningsklare pasienter på 
sykehus, lav gjennomstrømming for korttidsplasser. Godt resultat: Mange fagutdannede, høy 
andel plasser demente, lav dødelighet 

Konklusjon eksempelkommuner 

Et fellestrekk for alle eksempelkommunene er at de hadde høyere utgifter til hjemmebasert omsorg 
enn til institusjonsomsorg. Utgiftene til aktivisering er også på et jevnt høyt nivå. Statistikken gir 
altså en indikasjon på at eksempelkommunene har satset på de nedre trinnene i omsorgstrappen. 

Samtidig er det store variasjoner i utgiftsnivået til pleie og omsorg i eksempelkommunen. Fjell som 
er eksempelkommunen med lavest inntekter, har en høy andel av heldøgnstilbudet i boliger og en 
høy andel av utgiftene brukt til hjemmebasert omsorg. Vi kan ikke se bort fra at tilpasningen er gjort 
som følge av relativt lave inntekter. 

For eldreomsorgen er eksempelkommunene i Kommunebarometeret rangert fra nummer 14 (Fjell) 
til nummer 240 (Asker). Det betyr altså at alle eksempelkommunene hevder seg brukbart på denne 
rangeringen. Den gode plasseringen til Fjell viser at det er mulig å nå høyt på denne listen selv 
med et relativt lavt nivå for de frie inntektene. 

3.6 Konklusjoner  
Begrepet «heldøgns omsorg» brukes forskjellig av Husbanken og SSB. Særlig får kravene til 
personalbase betydning for hvor mye som skal regnes som et heldøgnstilbud. De to aktørene stiller 
ulike krav. En definisjon basert på at helsepersonell skal nå brukerne på kort varsel, gir lavere 
dekningsgrader enn definisjonene brukt av Husbanken og SSB.  

35 % av landets kommuner hadde i 2014 en høyere dekning enn 20. Bare 12 % av landets 
innbyggere bor i disse kommunene. En mulig forklaring kan være at i noen kommuner vil utbygging 
av et sykehjem med normal størrelse gi høy dekning fordi kommunen har så få eldre. Små 
kommuner med høy dekning har ikke vært prioritert vårt arbeid.  

Kommuner med høye inntekter har i liten grad brukt disse inntektene til utbygging av heldøgns-
tilbudet. Og kommuner med lave inntekter kan samtidig ha en høy dekning for heldøgnstilbudet. 
Det ser med andre ord ut til at andre forhold enn inntekt er av større betydning når man skal 
forklare forskjeller mellom kommuner i dekningen. 

De andre nordiske landene skiller ikke i statistikken mellom tilbudet om heldøgns omsorg med 
andre botilbud til eldre. Det samlede botilbudet i Norge er rundt 50 % høyere enn det som er vanlig 
i de andre nordiske landene. Sammenlikningen gir en indikasjon på at det er mulig å etablere et 
tilbud med lavere dekning også i Norge. I kapittel 9 drøfter vi mulige fremtidige baner for dekningen 
i Norge.  
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4 Intervjuer om planlegging en på strategisk nivå

4.1 Innledning
I dette kapittelet er det foretatt en oppsummering av telefonintervjuene med helse- og omsorgssjef
eller andre ledere på rådmannsnivå. I noen av de største kommunene er intervjuene gjort med
stabspersoner. I alt ble det gjennomført 26 intervjuer. I oppsummeringen i dette kapittelet har vi for-
søkt på å være lojale mot det informantene har ment. Det betyr at vi ikke nødvendigvis trenger å
være enige med det informantene mener.

Presentasjon av innholdet i kapittelet

Byggingen av sykehjem og andre botilbud er en prosess som tar relativt lang tid. Vanligvis tar det
minst fem år fra planleggingen starter til bygget står ferdig. Figur 4.1 nedenfor viser typiske faser i
denne prosessen.

Figur 4-1 Ulike faser i byggingen av sykehjem og andre botilbud for eldre

Oppbyggingen av dette kapittelet er sortert etter disse fasene. Strategiene beskrives i kapittel 4.2,
planene i kapittel 4.3 og gjennomføringen i kapittel 4.4. Andre temaer som tas opp i kapittelet er:

� Statlig styring og dialog med politisk nivå (kapittel 4.5)
� Heldøgnstilbudet sett i sammenheng med andre botilbud for eldre (kapittel 4.6)
� Bruk av statistikk (kapittel 4.7)
� Dekningsgrad som grunnlag for planlegging ((kapittel 4.8)

Kapittelet berører i første rekke de to første av problemstillingene i vårt mandat (jf. kapittel 1.2).
Kapittel 4.9 oppsummerer innspill fra intervjuene for disse to problemstillingene.
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Overordnet vurdering av strategier, planer og tildeling 

Informantene ble bedt om å ta stilling til fem oppsummerende utsagn, hvor svarene skulle gis på en 
femdelt skala etter hvor enige de var i utsagnene. Informantene er svært godt fornøyd med 
hvordan kommunene legger opp planleggingen og hvordan opplegget for tildeling er. I gjennomsnitt 
er det 83 % som er helt enig i de fem utsagnene og 17 % er delvis enig. Ingen har sagt at de er 
uenige. Resultatene for hver av de fem utsagnene er vist i figuren under. 

 

Figur 4-2 Figur 4.2 Prosentvis svarfordeling for oppsummerende utsagn i telefonintervjuer med kommunale 
ledere. N=26 

Informantene opplever at det er et potensial for forbedring av statistikken, jf. figuren 4.2 over. 
Kommunene opplever at de har gode strategier for utvikling av omsorgstrappen, og at de har 
strategier for hjemmebasert omsorg som vil kunne redusere behovet for heldøgns omsorg. Flere av 
informantene har pekt på at kommunene strever mer med å finne frem til gode tiltak som kan sikre 
at strategiene blir gjennomført i praksis. Utformingen av de to øverste utsagnene sier ikke noe om 
gjennomføringen. 

I valget av kommuner har vi lagt vekt på å finne frem til kommuner som hadde et bra alternativ til 
tradisjonelle sykehjemsplasser. Om vi legger informantenes svar til grunn, har vi i stor grad klart å 
finne frem til slike kommuner. Vår erfaring med bistand til en rekke kommuner landet rundt, er at 
det er mange kommuner som strever mer både med overordnet planlegging og tildeling. Det er 
derfor viktig å huske på at vårt utvalg av kommuner ikke er representativt. 

Våre intervjuer har avdekket at planlegging og tildeling er komplekse og krevende oppgaver hvor 
det til dels er nokså ulik praksis blant kommunene. Etter vår vurdering er det derfor et betydelig 
potensiale for videreutvikling av oppgavene, selv for kommuner som opplever at de er gode. 

Dekningsgradsgradens betydning for svarene  

Dekningsgraden for heldøgnstilbudet for kommunene som ble intervjuet varierte fra 11,4 % i Søgne 
til 36,6 % for Vikna, jf. tabellen 1.1 tidligere i rapporten. I vår analyse har vi sett etter systematiske 
forskjeller i svarene fra kommuner med lav og høy dekningsgrad. For eksempel kan man tenke seg 
at kommunene som lå høyest hadde de mest ambisiøse planene om ytterligere reduksjon av 
dekningsgrad.  
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Vi har imidlertid ikke klart å registrere noen slike forskjeller. Tvert imot har det vært slående hvor 
likt informantene fra kommunene har svart uavhengig av dagens dekningsgrad. 

4.2 Strategier for utvikling av hele omsorgstilbudet (omsorgstrappen) 
Det er allmenn enighet om at det er fornuftig å arbeide etter det såkalte BEON-prinsippet, hvor det 
er et mål å yte tjenester på et slikt nivå at de ikke fratar eller hemmer brukerens egenaktivitet og 
evne til å hjelpe seg selv. Egenaktivitet og selvhjulpenhet øker livskvaliteten og er viktig å opprett-
holde lengst mulig. Dette kan sies å være det primære formålet med å bruke dette prinsippet. 
Samtidig bidrar også bruken av prinsippet til rasjonell bruk av kommunale midler. BEON-prinsippet 
er fulgt opp ved å bruke den såkalte helse- og omsorgstrappen der tilbudene er sortert fra de mest 
til de minst ressurskrevende tjenestene. BEON-prinsippet innebærer altså at brukerne ikke tilbys 
hjelp lenger oppe i trappa enn nødvendig.  

Vi har spurt kommunene om hvordan planleggingen av heldøgnstilbudet er koblet til en overordnet 
strategi for utviklingen av omsorgstrappen. Videre har vi spurt om på hvilken måte kommunene 
benytter tiltak som korttidsplass, dagtilbud, hjemmetjenester for å utsette behovet for heldøgns 
omsorg. Spørsmålene handler altså om i hvilken grad kommunene klarer å utvikle en fornuftig 
dimensjonering av ulike tilbud i tråd med BEON-prinsippet. 

Det er slående hvor stor vekt kommunene legger på å utvikle tilbudet på de trinnene i midtre og 
nedre del av omsorgstrappen, og hvor mange av tiltakene som går igjen i flere kommuner. Mange 
av kommunene forteller om tiltak på følgende områder: hverdagsrehabilitering, mobilisering av 
frivillige og velferdsteknologi med trygghetsalarmer og andre tiltak. Utviklingen på disse områdene 
er ofte inspirert av det som gjøres i Danmark.  

Det er forskjeller mellom kommunene hvor ambisiøst de satser og hvor langt de er kommet. Vårt 
inntrykk er at mange kommuner fortsatt er i en relativt tidlig fase i utviklingen av tiltak.  

Korttidsplassene er viktige som et ledd i å få brukerne tilbake til egne hjem, blant annet etter 
utskriving fra sykehuset. Etter samhandlingsreformen (Meld. St. 26; 2014–2015) tar kommunene 
imot mer skrøpelige pasienter enn før. Reformen har ført til at økt behov for korttids- og 
rehabiliteringsplasser. Noen kommuner strever med at korttidsplassene blir fylt opp av langtids-
brukere. 

Derfor er det flere kommuner som planlegger å øke antall korttids- og rehabiliteringsplasser. Noen 
kommuner har organisert disse plassene nettopp under hjemmetjenesten. Formålet har vært å 
sikre en god overgang til brukernes egne hjem og kanskje bidra til å forhindre at disse plassene blir 
fylt opp av andre type brukere. 

Flere informanter forteller om økt satsing på ulike tiltak som skal bidra til å avlaste pårørende og at 
en slik avlastning kan bidra til at brukere kan bo lenger hjemme. Eksempler på avlastning er dag-
tilbud, rullerende plasser og avlastningsplasser. 

Gjennomføringen av tiltak på de nevnte områdene kan gjøres på ulikt vis, og det ser ut til at 
kommunene famler litt for å finne frem til de rette tiltakene. Fortsatt finnes det ikke så mye 
dokumentasjon om hvordan slik tiltak virker på behovet for heldøgns omsorg. Enkelte av 
informantene forteller også at de opplever at kommunene har gode strategier, men at kommunene 
foreløpig ikke er like gode på gjennomføringen. 
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Innspill fra enkeltkommuner: 

Nøkkelen til suksess: 

 Stor satsing på hjemmetjenester med god kvalitet 

 Rundhåndet med trygghetsalarmer. Brukerne må være trygge hjemme  

 Tidligere var det litt for lite vedtak og brukerne ble engstelige - nå er det trygghet i 
tjenestene 

 Ingen får tjenester på permanent basis før de er utredet av teamet 

 Satsing på hjemmerehabilitering 

 God politisk forankring 

 Forventningsavklaring i samarbeid med brukere og pårørende på tjenester mv. For 
eksempel har ikke brukerstyrt personlig assistent (BPA) er ikke økt i det hele tatt. 

 Holdt samme kursen over tid 

 Målstyrt planlegging som forankres politisk 

 Felles vurdering av situasjonen mellom bestiller og utfører 

 Tydelig perspektiv på de økonomiske rammene 

 Dyktige medarbeidere som kan kartlegge og håndtere alle oppgaver i brukernes hjem og 
som kan trygge brukere og pårørende om at de får den hjelpen de trenger 

 Tydelig dialog med pårørende og brukere om hva de kan forvente 

 Har et eget fagteam som forankrer strategier - det gir input til forvaltningskontoret. Her 
deltar enhetsleder for bosenteret, hjemmebaserte tjenester og sykehjem og en saks-
behandler fra bestiller. Det er tilsvarende fagteam for barn og unge, rus og psykiatri mv. 
Her er det ikke saksbehandling på enkeltpersoner, men prinsipper og strategier. 

Utsagnene kan illustrere dette: 

Vi har gode strategier, men det gjenstår arbeid med å forankre strategier hos de ansatte. Det 
hjelper ikke med en god plan, dersom den ikke blir fulgt i praksis. Dialogen med de ansatte er 
viktig. Som kommunalsjef legger jeg vekt på å faglig begrunne hvorfor det er best man bor 
hjemme, og også at et hjemmebasert tilbud er best for kommunens økonomi. 

Dagsenter har fått utvidet åpningstid. Nå er det åpent også på kveldstid og på lørdager. Senteret 
bidrar til å avlaste pårørende, slik at de «kan stå i det» og behovet for kommunal bistand blir 
redusert. 

4.3 Planer for utvikling av heldøgnstilbudet 
Utvikling av heldøgnstilbudet er på ulikt vis nedfelt i kommunens plandokumenter. Disse plan-
dokumentene kan både omfatte kommunens overordnede strategi (se over) eller være rettet mer 
mot gjennomføring. I noen grad har vi også sett nærmere på aktuelle planer fra kommunene. Vi vil 
imidlertid understreke at oppsummeringen ikke omfatter en fullstendig dokumentanalyse. I det 
følgende oppsummerer vi innspill fra intervjuene om betydningen av plandokument. 

 Kommuneplan: I arealdelen av kommuneplanen blir det avklart hvor i kommunen det skal 
bygges sykehjem, omsorgsboliger og andre botilbud til eldre. I samfunnsdelen kan det være 
formulert overordnede strategier for tjenestene hvor det kan være lagt vekt på forhold som 
forebygging og mestring. En informant har fortalt at vedtakene i kommuneplanen om disse 
forholdene har vært av avgjørende betydning for en sterkere satsing på hjemmebasert omsorg. 

 Budsjett og økonomiplan: Finansieringen av byggingen av sykehjem og omsorgsboliger skjer i 
kommunens budsjettdokumenter. Flere informanter peker på betydningen av at det lages en 
regi som bidrar til å sikre finansieringen av byggene. 



                        Færre institusjonsplasser, mer omfattende hjemmetjenester 

VID - vitenskapelige høgskole og Agenda Kaupang                    45   

 Helse- og omsorgsplan: I mange kommuner blir det laget helse- og omsorgsplaner for den 
langsiktige utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. Vår erfaring er at det de siste årene 
har blitt mer vanlig å lage en felles plan for helse og pleie og omsorg. Utviklingen er et resultat 
av samhandlingsreformen og et økt kommunalt ansvar for forebygging. 

 Plan for botilbud til eldre: Oslo er et eksempel på en kommune som har en egen plan for 
bygging av sykehjem og omsorgsboliger for eldre. Planen blir lagt frem som en del av 
budsjettet. Planen omfatter både overordnede mål og strategier og planer for gjennomføring.  
I Oslo er det også utarbeidet en seniormelding, rettet mot utviklingen av alle tjenestene til den 
eldre delen av befolkningen 

 Planer for helse- og omsorgsbygg: Tromsø kommune har laget en plan for bygging av alle 
helse- og omsorgsbygg. I motsetning til Oslo har Tromsø utarbeidet et plandokument rettet mot 
alle aldersgrupper. Planen i Tromsø omfatter altså det som vanligvis kalles boligsosial 
handlingsplan. 

Innspill fra enkeltkommuner: 

Kommunen har et svært godt samarbeid mellom politikk og administrasjon om arbeidet med en 
strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg mot 2030». Strategien er forankret i 
kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Tre sentrale politikere er med i styringsgruppen for 
utvikling av strategien: Helse og omsorg, finans og byutvikling. Utviklingen av tilbudet ble sett i nær 
sammenheng med utvikling av byen. Det har vært nær dialog med helse- og omsorgskomiteen i 
bystyret, og det er etablert en enighet om strategien på tvers av partier. Videre har det vært et godt 
opplegg for brukermedvirkning, blant annet gjennom eldrerådet, råd for mennesker for nedsatt 
funksjonsevne mv. Arbeidstakere blir involvert i gjennomføringen av det enkelte byggeprosjekt. Det 
må finnes alternative arenaer for dialog, nå som det parlamentariske systemet blir avviklet etter 
valget. Selv arbeider jeg for direktøren for helse og omsorg og har ansvar for å følge opp 
strategien. 

Hva er vi gode på – og hvor er det behov for forbedringer? 

Vi har spurt informantene om på hvilke områder kommunen har en god tilnærming for planlegging 
av heldøgnstilbudet, og om mulighetene for forbedringer. 

Innspill fra enkeltkommuner: 

Vi har hatt en tendens til å bygge boliger uten å tenke på kostnadene ved driften. Her bør vi bli 
flinkere. 

Nøkkelen til suksess er at vi har nok korttidsplasser, slik at vi blant annet klarer å ta imot 
pasientene fra sykehuset. Det er nødvendig med tilstrekkelig kapasitet og god kompetanse. 16 
plasser til rullerende avlastning har også vært vellykket. 

Vi har ikke et boligkontor som kan være et sted for henvendelse for boliger. Et boligkontor kan 
bidra til å se flere brukergrupper i sammenheng: Eldre med behov for sykehjem og heldøgns 
omsorg, eldre utbrente rusmisbrukere, flykninger, personer i rusfeltet og innen psykisk helse. 
Videre ønsker vi mer samarbeid med private aktører. Et boligkontor vil kunne bidra til å styrke 
samarbeidet på tvers av brukergrupper. 

Vi har gode analyser hvor vi bruker KOSTRA som grunnlag for sammenlikning med andre 
kommuner. Det er imidlertid ikke bestandig så enkelt å skjønne hva som er regnet med i KOSTRA. 
Kanskje burde vi brukt noe mer tid på å sikre at rapporteringen blir riktig. Vi vil trolig kunne utføre 
bedre analyser om vi også bruker andre kilder til informasjon enn KOSTRA. 
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4.4 Gjennomføring krever kompetanse om bygg og økonomistyring 
Gjennomføring av heldøgns bemanning krever at man tar stilling til hvordan man skal utvikle 
byggene hvor et slikt tilbud blir gitt. Det er nødvendig at man tar stilling til i hvilken grad man kan 
utnytte dagens bygningsmasse og i hvilken grad det er nødvendig med nye investeringer.  

Det må organiseres byggeprosjekter som kan omfatte betydelig investeringer. Disse prosjektene 
skal organiseres med sikte på at man holder god orden på økonomien og den planlagte frem-
driften. Gjennomføringen krever teknisk kompetanse og bidrag fra yrkesgrupper som ingeniører og 
arkitekter. Det er nødvendig at byggene blir utformet i dialog med ansatte som skal bruke bygget.  

Vi har fått innspill om at det er en utfordring å sikre en god dialog mellom de ulike aktørene.  
I Oslo er det for eksempel utarbeidet et detaljert investeringsreglement som omtaler rutiner og 
roller til de involverte aktørene. I Oslo er det bydelene som står for tildeling av tjenester. Den 
operative bestillingen av sykehjem ivaretas av Sykehjemsetaten. Byggingen utføres av Omsorgs-
bygg eller så kan den være organisert som et OPS. Den noe innviklede organiseringen av bygging 
i Oslo viser at det er mange oppgaver som skal gjennomføres. 

Utfordringen ser ut til å være å få til en god dialog mellom de helsefaglige yrkesgruppene som 
gjerne har ansvar for tjenestene, og de tekniske yrkesgruppene som har ansvar for gruppe-
inndelingen. 

Dialogen med Husbanken 

Investeringene krever at kommunen har kompetanse om ordningene i Husbanken og hva som 
kreves for å få tilskudd til disse investeringene. 

Husbanken har ulike tilskudd for omsorgsboliger og sykehjem, og ulike tilskuddsordninger rettet 
mot ulike brukergrupper. Noen av informantene opplever at Husbankens regler er for lite fleksible. 
Det er et ønske om å utforme ordninger som gir kommunen anledning til mer fleksibel bruk av 
byggene etter hvert som behovene i kommunen endrer seg. En slik fleksibilitet ville kunne gitt en 
mer rasjonell bruk av kommunens bygningsmasse. 

Innspill fra enkeltkommuner: 

En informant mener at det blir stilt strengere krav til størrelsen på rommene ved korttidsplasser enn 
det brukerne av slike plasser trenger. 28 kvadratmeter er mer enn hva en bruker trenger av plass 
for en kortere tidsperiode. «Man trenger da ikke gjøre det dyrere enn nødvendig», slik denne 
informanten uttrykker det. 

I vår kommune er det behov for å se botilbud til flere ulike brukergrupper under flere tilskudds-
ordninger i Husbanken i sammenheng. Nå er det behov for flere boliger til flyktninger. Samtidig har 
vi eldre omsorgsboliger til helse- og omsorgsformål som ikke lenger er hensiktsmessige. For oss 
hadde det vært en god løsning om disse boligene ble tatt i bruk til flyktninger, samtidig som vi 
bygget nye omsorgsboliger. 

Vi har fått tilsagn fra Husbanken på bygging av 32 nye sykehjemsplasser. Vi har imidlertid funnet ut 
at vi heller trenger omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Det må da skrives en ny søknad.  
I tillegg kan det være en utfordring at det er to atskilte potter avsatt til de formålene. Det er en risiko 
for at potten til omsorgsboliger er brukt opp. Samtidig opplever vi Husbanken som løsnings-
orientert, slik at det ordner seg nok. 
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4.5 Statlig styring og dialog med politisk nivå 

Staten «snakker med to tunger» 

De siste årene har staten gitt en rekke signaler om at kommunene bør satse sterkere på fore-
bygging. Samhandlingsreformen, en ny folkehelselov og oppmuntringen til å satse på velferds-
teknologi er signaler i denne retningen. Utredningen «Innovasjon i omsorg» (NOU 2011:11) peker i 
samme retning. Samtidig gir staten signaler om betydningen av å bygge ut flere sykehjem og 
boliger med heldøgns omsorg. Flere av våre informanter har gitt uttrykk for at disse signalene ikke 
helt henger sammen. Informantene opplever altså at «staten snakker med to tunger». 

Det har blitt gitt uttrykk for at Husbankens relative generøse tilskuddsordninger fører til at det blir 
bygget for mange omsorgsboliger og sykehjem. Når kommunene ikke i samme grad får tilskudd til 
hjemmebaserte tiltak, kan kommunene velge sykehjem, selv om hjemmebaserte tiltak er mer 
lønnsomt. Tilskuddet er ikke i samsvar med det finansielle ansvarsprinsippet, som sier at det bør 
være en instans som vurderer den samlede nytten og kostnadene av et tiltak.  

Innspill fra enkeltkommuner: 

Det er på tide at staten beveger seg vekk sykehjemsmantraet. Satsingen er ikke bærekraftig 
verken for staten eller kommunene. Dette sier jeg, til tross for at jeg nå er valgt som fylkesordfører 
for et av partiene i regjeringen. 

Forholdet mellom politikk og administrasjon 

Før vi startet intervjuene hadde vi utarbeidet følgende antakelse: 

Kommunene er preget av en sterk politisk tro på sykehjem. Det kan være krevende å legge frem 
argumentasjon og tiltak som kan gi trygghet for at det er mulig med en sterkere satsing på 
alternative tilbud. Utviklingen har gått i retning av større gjennomslag for å satse på egenmestring 
og hjemmebaserte tiltak. 

De aller fleste informantene gir uttrykk for at politikerne også stiller seg bak strategiene om at det er 
mulig å satse sterkere på hjemmebaserte tiltak som et alternativ til institusjon. Det er vanlig at 
administrasjonen legger vekt på en tett og løpende dialog med kommunens politiske organer. 
Dialogen omfatter også ofte forhold som ikke er ferdig utredet fra administrasjonen, noe som bidrar 
til en felles modning og utvikling av de overordnede strategiene. Mange forteller om en utvikling 
hvor det blir lagt økt vekt på hjemmebasert omsorg. I disse kommunene ser det ut til å være stor 
grad av enighet mellom administrasjonen og politikerne. 

Noen få kommuner forteller også om store spenninger mellom politikk og administrasjon. I disse 
kommunene har politikerne en sterkere tro på sykehjem enn administrasjonen. Det kan se ut at 
disse kommunene har en mer formalisert og mindre omfattende dialog enn i kommunene hvor det 
er et godt forhold mellom politikk og administrasjon. 

Det ser altså ut til å være et bedre forhold mellom politikk og administrasjon enn vi trodde på 
forhånd. 

Innspill fra enkeltkommuner: 

«Vi har arbeidet med saken i lang tid, som har bidratt til en gradvis modning. Saken vi nå legger 
frem med økt satsing på hjemmebasert omsorg kunne ikke vært lagt frem for tre år siden. Det er 
fattet viktige vedtak som har endret kulturen. I kommuneplanen er det lagt vekt på forebygging, 
lavterskeltilbud mv. Begrepene som blir brukt ligger i bunn for arbeidet. Før var det en tendens til at 
sykehjem er svaret. Dette synet har sluppet de to siste årene. Tonen har endret seg. For noen år 
siden var det svært dårlig forhold mellom politikk og organisasjon. Vi har de siste årene bygd en ny 
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organisasjon med vekt på samarbeid mellom politikk og administrasjon. Det har vært bygget 
strukturer som sikrer samarbeid. Vi har tydeliggjort mål og formål. Det er etablert mange møte-
plasser mellom politikk og administrasjon. Rådmannen er et «råskinn» til å forstå spillet. Sakene 
blir drøftet uformelt. Administrasjonen har stor respekt for det politiske systemet. Vi har lagt vekt på 
å få tydelige vedtak i tilknytning til kommunens plandokumenter om betydningen av å satse på trinn 
nede i omsorgstrappen. Disse vedtakene har bidratt til en endring av klimaet i de politiske 
organene og en tro på at man kan satse på noe annet enn sykehjem. 

I forbindelse med siste revisjon av planen hadde vi to dagsseminarer. Stjørdal og Fjell fortalte om 
sine erfaringer med utviklingen av hjemmebaserte tilbud som alternativ til sykehjem. Seminarene 
hadde bred deltakelse fra kommunens politiske organer, brukerrepresentanter og ansatte. 
Representantene fra de to kommunene har vært gode ambassadører som har bidratt til at 
politikerne og de andre aktørene har tro på at det er mulig med en tilsvarende utvikling hos oss. 

4.6 Heldøgnstilbudet sett i sammenheng med andre boliger for eldre 
Oslo kommune har en egen plan for heldøgnstilbudet som annet hvert år blir lagt frem sammen 
med budsjettet. Planen som ble lagt frem høsten 2016 hadde tittelen «Strategisk boligplan for eldre 
med hjelpebehov. Utbygging av Omsorg+ og sykehjem i Oslo - rullering 2016–2026». Planen som 
ble lagt frem høsten 2014 het «Sykehjemsbehovsplanen». Endringen av fokus for planen er 
inspirert av anbefalingen i Sørvoll, Martens og Daatland (2014), som er utført på oppdrag fra 
Husbanken. En hovedanbefaling fra forskerne er at kommunene bør satse på å utvikle en bolig-
politikk for eldre. Dette området har til nå i liten grad vært prioritert. Anbefalingen er basert på en 
gjennomgang av plandokumenter i 30 kommuner. 

Planen i Oslo er avgrenset til planlegging av heldøgnstilbudet. I mange kommuner er det imidlertid 
vanlig å se heldøgnstilbudet i sammenheng med andre botilbud til eldre. Mange kommuner har 
erfart at sentrumsnære boliger kan være attraktive for personer over 50 år. I slike leiligheter kan det 
være lettere å møte alderdommen enn i eneboliger som ligger mer i utkanten av kommunen. 
Grunnen til dette, er dels at boligene er mer tilpasset personer med pleiebehov, og dels at en 
lokalisering i nærheten av sentrum øker mulighetene for sosial kontakt. 

Fordelen for kommunen med slike boliger på det private markedet er at det reduserer behovet for 
utbygging av boliger i kommunal regi, og det kan legge grunnlag for mer rasjonell drift av hjemme-
tjenestene. Bærum er et eksempel på en kommune som har etablert en base for hjemmetjenesten, 
med en bolig som kommunen leier i samme bygg, som mange eldre har kjøpt sine boliger. Basen 
gir mulighet for et døgntilbud til de eldre som bor i bygget. 

Omsorgsboliger ser ut til å være mer vanlig i små kommuner enn i større kommuner i distriktene. 
Sørvoll, Martens og Daatland (2014) finner mer enn dobbelt så høy dekning i 10 små kommuner 
sammenliknet med 10 store kommuner. En mulig forklaring kan være at eneboligene er mest verdt 
i sentrale strøk, og at det derfor er lettere å kjøpe en ny sentrumsnær bolig. Innspill fra 
enkeltkommuner: 

Her mangler vi et tilbud som ligger på trinnet under heldøgnstilbudet. Hos oss er det mange som 
bor på bygda i utrangerte eneboliger og føler seg utrygge. Det er planlagt å bygge flere sentrums-
nære boliger. Vi har vært på studietur til Ringsaker og Oppdal for å hente inspirasjon. En utfordring 
er at det ikke har vært kultur for å selge de gamle boligene og ta opp lån for å kjøpe en leilighet. Vi 
ser på tiltak som kan bidra til å endre denne kulturen.  

I vår kommune får man gode eneboliger til 2 mill. kr, samtidig som leilighetene er relativt dyre. Vi vil 
bygge boliger med privat eierskap hvor kommunen har tildelingsrett. Her kan man bli eier av en 60 
kvadratmeter bolig for litt over 1 mill. kr. Det blir foretatt en indeksregulering av prisen på boligene. 
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Beboerne får billige boliger uten risiko for å tape penger. Vi slipper å kreve inn husleie. Prisen blir 
lav som følge av statstilskudd og momsrefusjon. 

Vi har innledet et samarbeid med private utbyggere om bygging av et seniorsenter som er tilrette-
lagt med boliger med heldøgns omsorg. Et viktig formål er å styrke den sosiale tilhørigheten. 
Flertallet skal eie boligene selv. I tillegg vil kommunen kjøper boliger og eie på linje med andre. Vi 
ønsker en dialog med Husbanken for å klargjøre hvordan de ulike virkemidlene kan brukes. I en 
kommune har utbyggere vært opptatt av å bygge store leiligheter for ansatte i oljebransjen. 
Problemene i bransjen gjør at utbyggerne nå i større grad er innstilt på å bygge for andre grupper. 

Rundt år 2000 spurte vi innbyggerne i kommunen over 50 år om boligpreferansene. Mange ga 
uttrykk for at de ønsket seg sentrumsnære leiligheter. I kommuneplanen har kommunen lagt til 
rette for bygging av leiligheter i tilknytning til fem sentre i kommunen. Leilighetene er en 
kombinasjon av private leilighet og kommunale omsorgsboliger. I en av utbyggingsavtalene la vi 
inn en klausul om av boligene skulle selges til personer over 50 år. I praksis har de som flyttet inn 
vært over 60 år. Vi tror at bygging av slike leiligheter gjør at eldre klarer seg lenger selv, og at 
behovet for heldøgns omsorg blir redusert. 

Hos oss er tildelingen av de fleste tjenester innen helse- og omsorgsområdet, og sosiale tjenester 
som bostøtte og økonomiske rådgivning samlet i enheten «Brukertorget». Det betyr at virkemidler 
knyttet til boligen kan ses i sammenheng med tildelingen av pleie- og omsorgstjenester. Vi hjelper 
blant annet eldre til å gjennomføre kjøp av en mer hensiktsmessig leilighet.  

4.7 Bruk av statistikk 
Mange av våre informanter er ledere med helsefaglig utdanning. Vårt inntrykk er at en del av disse 
lederne ikke er så opptatt av statistikk og kvantitative fremskrivninger av tilbudet. Disse lederne ser 
ut til å ha en mer intuitiv tilnærming til fremtidig planlegging. Noen av ledere med helsefaglig 
bakgrunn erkjenner at de selv ikke har den nødvendige kompetansen på bruk av statistikk. 

Det er en klar forskjell mellom små og store kommuner når det gjelder bruken av statistikk. I store 
kommuner er det vanlig at det er ansatt spesialister for å ivareta denne funksjonen. I små 
kommuner er planleggingen i større grad ivaretatt av generalister. 

I forkant av intervjuene sendte vi noe statistikk om dekningsgraden for heldøgnstilbudet i alle de 
aktuelle casekommunene. Meningen var at statistikk skulle gi en faktabasert bakgrunn for 
intervjuene. 

I Oslo blir gjennomsnittlig oppholdstid på sykehjemmene brukt som en indikator for hvor skrøpelige 
brukerne er når de får en plass på sykehjemmet. I Oslo har pasientene blitt skrøpeligere og 
oppholdstiden har gått ned. Vi spurte om våre kommuner også brukte denne indikatoren. Det er det 
flere kommuner som gjør, men det var få som hadde denne informasjonen for hånden. Flere av 
informantene kunne imidlertid fortelle at oppholdstiden hadde gått ned, og at grunnen til dette var 
at kommunen hadde utviklet et bedre tilbud slik at brukerne kunne klare seg i egne hjem. 

Innspill fra enkeltkommuner: 

Vi buker offentlig statistikk og statistikk som vi lager selv. Kommunen bruker også offentlig 
statistikk. Vi arbeider kontinuerlig med statistikk med god støtte fra planavdelingen. For eksempel 
har vi en egen fremskrivning av langtidsplasser og omsorgsboliger som vi bruker både i interne og 
eksterne databaser. Jeg opplever at vi er gode på statistikk og at vi har et godt grunnlag for 
planlegging. 
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Statistikken er ikke entydig. Det er et eget fag å tolke statistikken. Vi trenger å styrke kompetansen. 
KOSTRA er ikke detaljert nok. Verken vi eller økonomiavdeling har nok kompetanse til å gjennom-
føre de nødvendige analysene. 

I statistikken fra SSB ser det ut til at vi har en dekning for heldøgns omsorg på 12,4 %. Det reelle 
tallet er på 15,6 %. SSB har ikke tatt hensyn til plassene vi kjøper fra Røyken kommune. Vi har tatt 
dette opp flere ganger med SSB uten at det har skjedd noen bedring. Vår egen planlegging skjer 
på grunnlag av regneark og systemer vi selv har utviklet. Det er synd at dekningen i Asker ikke kan 
sammenliknes med andre kommuner. 

«Heldøgns omsorg» som statistisk kategori 

Begrepet «heldøgns omsorg» brukes forskjellig av Husbanken og SSB. Særlig får kravene til 
personalbase betydning for hva som skal regnes som et heldøgns tilbud. De to aktørene stiller 
ulike krav. Ledere på strategisk og operativt nivå i kommunene har heller ingen felles forståelse av 
begrepet. Følgende forhold har blitt avdekket under intervjuene: 

1. For det første er det vår erfaring at kommunene strever med å rapportere antall plasser, slik de 
er definert. I vår bistand til kommunene oppdager vi relativt ofte avvik mellom rapporteringen i 
KOSTRA og antall plasser som kommunen har. 

2. Det er få som kjenner definisjonen av heldøgns bemanning. Definisjonen er relativt bortgjemt i 
veilederen til SSB. Dette er en utfordring når statistikken skal brukes på strategisk nivå som 
grunnlag for dimensjonering av fremtidig utbygging. 

3. Skjulte forskjeller mellom kommunene (1): I Karmøy var det 12,4 % av antall eldre over 80 år 
med et heldøgns tilbud i 2014. Dette var noe av den laveste dekningen blant kommunene i 
landet. Kommunen har imidlertid omsorgsboliger med nattbemanningen i kjelleren, hvor man 
må gå ut for å nå resten av bygget. Innendørs trappegang ville gitt flere plasser med heldøgns 
omsorg, men neppe betydd så mye for brukerne. 

4. Skjulte forskjeller mellom kommunene (2): Bærum kommune leier en base i et privat bolig-
kompleks hvor kommunen så langt gir et tilbud deler av døgnet. Det planlegges at basen også 
skal ha bemanning om natten. Tilbudet blir ikke regnet med fordi den blir gitt i private boliger 
som brukerne selv eier. Kommuner som satser på å gi et tilbud i private hjem, vil altså fremstå 
med en for lav dekningsgrad i statistikken. 

5. Skjulte forskjeller mellom kommunene (3): Omfattende tilbud i eldre brukeres egne hjem blir 
ikke regnet med. Slike tilbud kan være et alternativ til heldøgnstilbud på sykehjem eller i 
omsorgsbolig. 

6. Skjulte forskjeller mellom kommunene (4): Heldøgnstilbudet er en sekkepost for tilbud av ulik 
karakter og funksjon (jf. tidligere omtale)  

Det er nærliggende å anta at denne forvirringen om bruk av begreper i seg selv gjør det 
vanskeligere med en god planlegging av tilbudet. Eller sagt på en annen måte, både aktører på 
statlig og kommunalt nivå ville trolig være tjent med en felles bruk av begreper. Dette spørsmålet 
blir nærmere drøftet i kapittel 10. 

4.8 Dekningsgrad som grunnlag for planlegging 
I tilbudsforespørselen fra KS er en av de fire hovedproblemstillingene formulert som følger: «Hva 
slags dekningsgrad tar kommunene utgangspunkt i når de beregner behov for heldøgns omsorg i 
en planperiode?». Vi har stilt våre informanter det samme spørsmålet. 

Det er vanlig i mange kommuner at fremtidig behov for et heldøgnstilbud tar utgangspunkt i en 
fremskrivning av den eldste delen av befolkningen, gjerne antall personer over 80 år. Deknings-
graden er et uttrykk for hvor stor del av befolkningen som trenger en heldøgns plass. Fremtidig 
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behov blir så beregnet ved at man tar stilling til hvordan dekningsgraden vil utvikle seg i årene som 
kommer. 

I offentlig statistikk finnes det to uttrykk for dekningsgraden: 

1. Antall plasser til personer i en aldersgruppe/antall personer i samme aldersgrupper 
2. Samlet antall plasser/antall personer over 80 år 

Den første metoden gir den mest presise metoden for beregning av fremtidig behov. Oslo 
kommune bruker denne metoden som grunnlag for fremtidig planlegging. En utfordring er at det 
ikke blir utarbeidet tilstrekkelig statistikk for kommunale dekningsgrader til å kunne bruke denne 
metoden. Oslo kommune har selv utarbeidet statistikk for dekningen for femårige aldersgrupper. 
Kilden for statistikken er kommunens saksbehandlingssystem.  

Vi kjenner ikke til andre kommuner som har utarbeidet like detaljert statistikk over dekningsgrader 
som Oslo. SSB kan utarbeide slik statistikk på bestilling. Denne statistikken blir imidlertid ikke 
publisert («prikket») dersom dekningen er beregnet på grunnlag av færre enn 5 brukere. Det kan 
derfor være vanskelig for små kommuner å bestille egnet statistikk for dekningen. 

I Norge har det i mange år vært vanlig å bruke det andre uttrykket for dekningsgraden (se over) 
som grunnlag for kommunal planlegging. Fordelen med å bruke en slik dekningsgrad er at man på 
en nokså enkel måte får tatt hensyn til at en del av plassene blir gitt til brukere under 80 år. 
Svakheten ved metoden er at den er svært grov ved at den ikke synliggjør hvordan tilbudet er 
spredt på ulike aldersgrupper. Etter det vi kjenner til er dette en metode som blir brukt i Norge, men 
ikke i de andre nordiske landene. Vår erfaring er at det ikke er så enkelt for aktørene i kommunene 
å holde de to uttrykkene for dekningsgrader fra hverandre. 

Handlingsplan for eldreomsorgen fra 1990-tallet bygde i utgangspunkt på «et behov for plasser 
med heldøgns pleie og omsorg i egnet bolig svarende til ca. 25 % av befolkningen 80 år og eldre». 
En god del av våre informanter husker fortsatt dette måltallet, og mener at det gir uttrykk for en 
statlig anbefaling. Ved nærmere spørsmål kan informantene ikke helt gjøre rede for hvor 
anbefalingen er hentet fra, og de måtte erkjenne at den nok var noen år gammel. 

Beregningene av fremtidig behov blir ofte gjort med utgangspunkt av en videreføring av dagens 
dekningsgrad. Informantene i kommuner med en slik tilnærming gir samtidig uttrykk for at økt 
satsing på hjemmebasert omsorg vil kunne redusert behovet for sykehjem og omsorgsboliger med 
heldøgns omsorg. Det er imidlertid sjelden at en slik reduksjon er tallfestet. En begrunnelse er at 
det er vanskelig å vite hvor stor reduksjonen vil bli, og at det kan være like greit å tilpasse 
utbyggingen etter hvert som man vinner erfaring med hvor stor reduksjonen faktisk vil bli. 

Nittedal er et eksempel på en kommune som har fått utredet flere baner for utviklingen av det 
fremtidige behovet. I en av banene er det lagt til grunn at dekningen vil bli redusert som følge av en 
betydelig økt satsing på tilbudet i hjemmet. 

I noen kommuner blir det foretatt utbygginger uten at det er foretatt eksplisitte beregninger av 
behovet. Utbygginger kan ha blitt foretatt på grunnlag av en vurdering av dagens mengde 
søknader til sykehjem, samtidig som man har skjelet til utviklingen av antall eldre. Det er også 
informanter som forteller at tomtens størrelse kan være av betydning for antall plasser som bygges 
ut. 

Vi har også kommet over eksempler på at det har blitt bygget for mange sykehjemsplasser. I en 
kommune ble det besluttet å bygge sykehjem hvor kommunen kjøpte mange plasser fra andre 
kommuner. Bygging av en ny fløy på det eksisterende sykehjemmet ville kunne bidratt til at 
kommunen ikke lenger trengte å kjøpe plasser fra andre kommuner. Kommunen fant samtidig ut at 
det ville være billigere å bygge to etasjer når man først var i gang. Senere har tildelingen av plasser 
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blitt strammet inn og blitt mer på linje med det som ellers er vanlig. Resultatet har vært en betydelig 
overkapasitet av sykehjemsplasser. Feilinvesteringen har også ført til redusert handlingsrom til å 
satse på mer fornuftige tiltak. 

En informant kan fortelle om god kapasitet for kommunen som helhet, med tilbudet er lokalisert i 
ytterkanten av kommunen. Befolkningen ønsker å bo sentralt. Det er derfor behov for å bygge i 
sentrum av kommunen. Dessuten vil slik bygging kunne gi grunnlag for mer rasjonell kommunal 
drift og mer kompetente fagmiljøer. 

Planleggingen av heldøgnstilbudet i Arendal er omtalt i en egen boks under. Planleggingen tar 
utgangspunkt i antall personer med demenssykdom. En utfordring med en slik tilnærming er at 
begrepet omfatter svært ulike grader av demens. Det kan derfor være krevende å bruke en slik 
tilnærming som et presist grunnlag for planlegging. 

Innspill fra enkeltkommuner: 

Vi tar utgangspunkt i anbefalingen om 25 % dekning. Dette målet arbeider vi mot å nå ved hjelp av 
heldøgns omsorg. En utfordring er at vi har boliger med bemanning hele døgnet, som ikke er 
definert som heldøgns omsorg. Kommunen skiller mellom korttids- og langtidsplass og mellom 
demens og somatikk. Vi gir et tilbud innen rus og psykiatri, om rehabilitering og til utagerende 
demente. I planleggingen er det en rekke spørsmål som skal besvares: I hvilken grad er det behov 
for et tilbud til nevrologiske pasienter? Hvor mange vil det bli i de ulike gruppene? Hvordan lage et 
tilbud som er fleksibelt til den faktiske utviklingen av behovet? Hvilken betydning vil det få at vi får 
friskere eldre som lever lenger? Hvilken betydning får det at psykisk utviklingshemmede lever 
lenger? Det er ikke så enkelt å oppsummere svaret i en samlet anbefalt norm for fremtidig 
dekningsgrad. En mulig tilnærming kan være å tenke mange scenerier i dialog med fagfolk. 

Vi har hatt normen på 25 % i bakhodet, men tenker at den er for høy. En ekstern konsulent har 
anbefalt en norm på mellom 20–25 %. Vi har ikke etablert noen norm for dimensjonering av det 
fremtidige tilbudet. Samtidig tenker vi at behovet for heldøgns omsorg blir redusert dersom vi 
lykkes med å nå målet om at folk i større grad skal ta ansvar for eget liv. 

Vi utarbeider egen statistikk over hvilke forhold som utløser reinnleggelse. Den nødvendige 
registreringen blir gjort i vårt system for saksbehandling. Disse opplysningene blir registrert som et 
resultat av et tidligere forskningsprosjekt i regi Helse Midt-Norge og Sintef hvor vi var en del av et 
nettverk sammen med andre kommuner. I utvikling og tolkning av statistikk har vi også hatt god 
nytte av at Kristiansund har et utviklingssenter for sykehjem. Det er med andre ord nyttig å delta i 
kunnskapsbaserte prosjekter. 

Planlegging av sykehjem og boliger med heldøgns omsorg startet i 1986. Det var da et mål om 
dekning på 29 %. På dette tidspunktet var hjemmetjenesten lite utbygd. Helt siden da har det vært 
en dreining i retning av at eldre skulle klare seg hjemme. Tilbudet i hjemmet har gradvis blitt bygd 
ut. Underveis har vi vært innom dekning på 25 og 23 %, før vi i siste plan har et mål om dekning på 
21 %. Det er slett ikke umulig at dekningen kan bli ytterligere redusert i årene som kommer. 
Imidlertid er det ikke så enkelt å si hvor mye reduksjonen vil være. I planleggingen er det inntil 
videre lagt til grunn en dekning på 21 %. 
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Boks: Planlegging av heldøgnstilbudet i Arendal 

Langtidsplasser: Antall plasser i årene til personer med demenssykdom fremover blir bestemt 
på grunnlag av en framskrivning av antall personer over 80 år, rater for andelen med demens-
sykdom og rater for hvor mange av disse som trenger langtidsplass. Kommunen bruker 
kjønnsspesifikke prevalensrater for vesteuropeiske land som ble utarbeidet i 2009 av 
Alzheimers Disease International (Nationalt videncenter for demens, 2013). Videre er det antatt 
at en viss andel av alle innbyggere med demenssykdom i Arendal trenger sykehjemsplass. Det 
er planlagt 16 % av plassene til kognitivt friske. Kommunen har tatt utgangspunkt i at man 
nasjonalt beregner at ca. 84 % av pasientene på sykehjem har demenssykdom jf. 
Demensplanen (Helse- og omsorgsdepartementet 2020). 

Korttidsplasser: Det er ventet at behovet for slike plasser vil øke i årene som kommer. Økt 
satsning på hjemmebaserte tjenester og ønske om å holde innbyggere hjemme i egne boliger 
lengst mulig er med på å øke behovet. Kommunen har lagt til grunn at korttidsplassene skal 
utgjøre 20 % av langtidsplassene i årene fremover, noe som innebærer en økning fra dagens 
nivå på rundt 20 %. 

Heldøgnstilbud med ulike plasser og brukergrupper 

Informantene forteller om at heldøgnstilbudet er et samlebegrep for svært ulike tilbud når det 
gjelder type plass, hvor plassene blir tilbudt og omfanget av bemanningen. Noen eksempler på 
plasser som har blitt omtalt i intervjuene er langtidsplass, skjermede plasser for demente, 
spesialplasser for utagerende demente, korttidsplass, rehabiliteringsplass og avlastningsplass. 
Plassene blir tilbudt på sykehjem, aldershjem og omsorgsbolig. Det er store forskjeller i 
bemanningen for de ulike tilbudene. Den såkalte pleiefaktoren (antall brukere/antall årsverk) vil 
etter vår erfaring kunne variere fra rundt 0,2 til 1,5. 

4.9 Konklusjoner  
Beregningene av fremtidig behov blir ofte gjort med utgangspunkt i en videreføring av dagens 
dekningsgrader. Informantene i kommuner med en slik tilnærming gir samtidig uttrykk for at økt 
satsing på hjemmebasert omsorg vil kunne føre til redusert behov for sykehjem og omsorgsboliger 
med heldøgns omsorg. Det er sjelden at en eventuell reduksjon er tallfestet. En begrunnelse er at 
det er vanskelig å vite hvor stor reduksjonen vil bli, og at det kan være like greit å tilpasse 
utbyggingen etter hvert som man vinner erfaring med hvor stor reduksjonen faktisk vil bli. 

Det er slående hvor stor vekt kommunene legger på å utvikle tilbudet på de nederste og midterste 
trinnene av omsorgstrappen, og hvor mange av tiltakene som går igjen i flere kommuner. Mange 
av kommunene forteller om tiltak på følgende områder: hverdagsrehabilitering, mobilisering av 
frivillige og velferdsteknologi med trygghetsalarmer og andre tiltak. 

De aller fleste informantene gir uttrykk for at politikerne også stiller seg bak strategiene om at det er 
mulig å satse sterkere på hjemmebaserte tiltak som et alternativ til institusjon. Mange forteller om 
en utvikling hvor det blir lagt økt vekt på hjemmebasert omsorg. I disse kommunene ser det ut til å 
være stor grad av enighet mellom administrasjonen og politikerne. 
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5 Intervjuer med ledere om tildeling 

5.1 Innledning 
Dette kapittelet handler om ulike sider ved tildelingen av tjenester. Informasjonen som presenteres 
i kapittelet bygger på to kilder: Kapittel 5.2 bygger på telefonintervjuene med ledere på strategisk 
nivå om tildelingen, mens kapittel 5.3 oppsummerer intervjuene med lederne av tildelingskontoret. 
Oppsummeringen i kapittel 5.4 er rettet mot hvordan resultatene fra disse intervjuene belyser de to 
siste av problemstillingene i vårt oppdrag (jf. kapittel 1.2): 

1. Hva er praksis for tildeling av tjenester enten i eget hjem eller som heldøgns omsorg?  
2. Hva forklarer ulik ventetid mellom vedtak og vurdering av behov for heldøgns plass og tildeling 

av plass? 

5.2 Intervjuer med ledere på strategisk nivå om tildeling 

Lik praksis for tildeling 

De aller fleste kommunene har etablert et tildelingskontor. Blant de 3–4 kommunene som er uten 
tildelingskontor er det et par kommuner med planer om å etablere et slikt kontor. 

Rutinene for tildeling varierer likevel mellom kommunene. Vedtak om tildeling av tjenester blir i 
noen kommuner fattet av tildelingskontoret. I andre kommuner blir vedtakene om tildeling fattet på 
møter hvor også representanter for utførerne er tilstede. Det synes imidlertid å være enighet om at 
etablering av tildelingskontor har bidratt til en profesjonalisering av saksbehandlingen og større 
grad av likebehandling. 

Alle informantene har svart at de er helt enig i at tildeling av sykehjem og boliger med heldøgns 
omsorg er basert på en lik praksis for alle som søker (jf. figur 4.2). Samtidig er det mange som 
peker på at tildelingen er basert på et viss grad av skjønn, tilpasset brukernes behov. Disse 
behovene er så sammensatte at det knapt er mulig å etablere entydige kriterier på forhånd. 
Informantene mener at vedtakene ville blitt omtrent de samme uavhengig av hvem som behandlet 
søknaden. Flere har pekt på at det ikke hjelper å bruke uformelle kanaler for å påvirke resultatet av 
en søknad. 

Tilbakemeldingene fra informantene viser at en vellykket tildeling er avhengig av at man finner en 
god balanse mellom økonomi og kvalitet, et godt samarbeid mellom organisatoriske enheter og 
god dimensjonering av trinnene i omsorgstrappen.  

Innspill fra enkeltkommuner: 

Tildelingskontoret gir lik praksis. Det var det ikke før, da det var fire tildelingskontor. 

I en tonivå modell er det svake incentiver til samarbeid mellom de ulike driftsenhetene. Vi arbeider 
med forbedring av prosedyrene for korttidsplassen og tildeling etter BEON-prinsippet. Et godt 
resultat er avhengig av et godt samarbeid på tvers av tjenestene.  

Vi har mulighet for å vri tilbudet mer i retning av hjemmet. Det skorter imidlertid på ressurser i 
hjemmetjenesten. Vi arbeider for større grad av konsensus mellom tjenestene, som kan gi rom for 
en slik vridning. 

Det har tatt noen år å etablere en streng nok tildeling og praksis hvor ledig plass ikke nødvendigvis 
trenger å fylles. 
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Jeg er mest fornøyd med å utvikle rullerende opphold, som gjør at pårørende kan holde ut. Når det 
er anledning er jeg derfor en «forsnakker av rullerende opphold». 

En ekstern gjennomgang konkluderte at vi har en nøktern praksis. I tildelingen prøver vi å se 
kvalitet, økonomi og kapasitet i sammenheng. Som en kommune har vi ansvar for en god bruk av 
midlene som blir stilt til rådighet. Jeg opplever at vi har god balanse av ulike hensyn, og føler ikke 
behov for å endre praksisen.  

Vi kan arbeide videre med kriterier for tildeling som kan gjøre det mer forutsigbart både for oss og 
innbyggerne. 

Årsaker til tildeling av eget hjem vs heldøgns omsorg 

I tilbudsforespørselen fra KS er en av de fire hovedproblemstillingene formulert som følger: «Hva er 
praksis for tildeling av tjenester, enten i eget hjem eller som heldøgns omsorg?» Vi har spurt våre 
informanter om ulike sider ved tildelingen av hjemmetjenester, omsorgsboliger og tilbud i egne 
hjem. 

Kommunene får ofte henvendelser fra pårørende som gir uttrykk for at situasjonen er utrygg for 
den aktuelle bruker i eget hjem, og ber om et heldøgns tilbud fra kommunen. De pårørende ønsker 
ofte å bli avlastet i innsatsen de gjør for brukerne. Flere av informantene gir uttrykk for at de 
pårørende ofte er for opptatt av seg selv. Samtidig er det de pårørende som gjør en så stor innsats 
at de nesten sliter seg ut. Flere kommuner har tiltak som skal bidra til å avlaste pårørende. Slike 
tiltak kan være et dagtilbud for den aktuelle bruker eller såkalte avlastningsplasser på 
sykehjemmet. 

Kommunene tar hensyn til ønsker fra de aktuelle brukerne. 

Hensynet til kommunens økonomi blir også tillagt vekt. Noen informanter forteller at det er aktuelt å 
vurdere et heldøgnstilbud når bistanden i hjemmet blir dyrere enn et tilbud om heldøgns omsorg. 
Noen kommuner gir likevel et tilbud i eget hjem selv om det fører til ekstra utgifter for kommunen, 
dersom brukere og pårørende ønsker et slikt tilbud. 

Det er altså ulike hensyn som må avveies når kommunen skal ta stilling til om det skal gis et tilbud i 
eget hjem eller som et heldøgnstilbud. 

Årsaker til tildeling i sykehjem vs omsorgsbolig 

Vi har spurt kommunene om de viktigste årsakene for tildeling av fast plass på sykehjem og de 
viktigste årsakene til tildeling av heldøgns omsorg.  

Årsaker til tilbud om sykehjem: Kognitiv svikt, kreft, raskt funksjonsfall med økt behov for bistand, 
utagerende demente, aleneboende demente, somatisk svært syke, omsorgsbehov som overstiger 
det som er mulig å gi i hjemmet, omfattende behov for legetilsyn, problemer med ernæring, 
manglende opplevelse av trygghet i hjemmet, behov for tilsyn hele døgnet, ektefelle som tidligere 
har bistått er død. 

Tilbudet om omsorgsbolig blir i stor grad gitt for mange av de samme årsakene som for sykehjem. 
Samtidig er det vanlig å gi et tilbud om omsorgsbolig til brukere med et mindre omfattende behov 
for bistand enn på sykehjem. En begrunnelse som har vært gitt, er at brukerne skal kunne føle seg 
trygge i boligen før de blir for skrøpelige. En kommune stiller som krav at beboerne i en omsorgs-
bolig selv skal kunne si fra hvis noe er galt. Flere av informantene peker på at det er vanlig å dø i 
omsorgsboligene i kommunen.  

Noen informanter har fortalt at korttidsplassene blir brukt til å observere brukerne, som grunnlag for 
å vurdere om det skal gis en langtidsplass eller et tilbud i en omsorgsbolig. 
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Innspill fra enkeltkommuner: 

Tilbud om sykehjem blir gitt til personer som både er fysisk skrøpelige og demente. I omsorgs-
boligene er personene fysisk noe sprekere, samtidig som det er flere med alvorlig demens enn på 
sykehjemmene.  

Vi forsøker å vurdere en noe lenger tidshorisont når vi tildeler omsorgsbolig. Funksjonsnivået til de 
to gruppene er testet. Resultat viste påfallende liten forskjell på de to pasientgruppene. 

Følgende forhold utløser for sykehjem: behov for døgnstilsyn, behov for høy kompetanse og 
brukernes ønsker. Vi strekker oss for å gi tilbud i hjemmet dersom bruker ønsker dette, selv om en 
slik løsning kan være ressurskrevende og dyr. Tilbudet om omsorgsbolig blir utløst av mye av det 
samme som for sykehjem. Hyppig behov for legetilsyn gir sykehjem og ikke omsorgsbolig. 

Det er en utfordring at det er to helt forskjellige regimer for brukerbetalinger for sykehjem og 
omsorgsboliger. Vi har regnet nokså nøyaktig om hva som lønner seg for kommunen. Resultatet 
var at omsorgsboliger er mest lønnsomt både for brukerne og kommunen. For brukerne kommer 
det positivt ut at Staten har ordninger som bostøtte og blå resept for personer i omsorgsboliger. For 
kommunen har vi sammenliknet husleien i omsorgsboligene med de inntektsavhengige gebyrene 
på sykehjem. 

På sikt hadde det kanskje vært fornuftig å gi et tilbud til demente i et bofellesskap utenfor 
sykehjemmet. Her i kommunen har vi en godt fungerende korttidsavdeling. Dette tilbudet vil det 
også være behov for i årene framover. Sykehjemmet vil, på grunn av fagmiljøet, være mest egnet 
for et palliativt tilbud for døende.  

Kommunen har et lite lokale med seks rom som blir benyttet som bofelleskap med lettere demente 
som fortsatt kan være med aktiviteter. Her er det bemanning dag og kveld og kan ses på som et 
mellomnivå mellom egen bolig og sykehjem. Tilbudet er kostnadseffektivt og vellykket for personer 
som er for friske til sykehjem. 

Dimensjonering av sykehjem og omsorgsboliger 

Vi har spurt informantene om det er eldre som trenger sykehjem, men som ikke får det. De fleste 
av informantene forteller at de har nok sykehjemsplasser og at de derfor ikke har slike brukere. Et 
par informanter forteller at kapasiteten for sykehjemsplasser har vært for liten. Begge kommunene 
er i ferd med å bygge nye sykehjemsplasser, slik at kapasiteten blir bedre på sikt.  

Et par informanter forteller at det til tider kan være en utfordring å tilby nok plasser. Disse 
periodene har vært så korte at det ikke har vært nødvendig med en permanent utbygging av 
kapasiteten.  

Et par informanter mener kommunen trenger egne plasser på sykehjem til personer med rus- eller 
psykiske problemer. 

Alle informantene mener at kommunen klarer å gi et tilbud som tilfredsstiller lovens krav om 
«nødvendig helsehjelp». Informantene opplever altså at det finnes alternative tilbud til sykehjem 
som tilfredsstiller lovens krav. 

Vi har også spurt om det er eldre på sykehjem som burde fått et annet tilbud. Enkelte kan fortelle 
om at kommunen har etablert en endret og strengere praksis for tildeling av plass på sykehjem.  
I disse kommunene er det personer på sykehjemmet som er så friske at de ikke ville fått tildelt en 
plass etter dagens praksis, men det er ikke enkelt å få folk ut av sykehjemmet. For «institusjon-
aliseringen» skjer fort, kanskje bare et par uker. 
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Et par av informantene har fortalt om beboere på sykehjemmet som kunne klart seg godt i en 
omsorgsbolig med heldøgns omsorg. Tilbudet har ikke blitt gitt som følge av manglende kapasitet i 
slike boliger. 

Innspill fra enkeltkommuner: 

Det bor demente hjemme som burde fått et tilbud i bolig eller på institusjon. Utfordringen er størst 
om vinteren for «vandrere». Vi burde hatt større kapasitet til denne gruppen i omsorgsboliger. Det 
bor også personer på sykehjemmet som kunne klart seg med omsorgsboliger med heldøgns 
bemanning. 

Ventetid 

I tilbudsforespørselen fra KS er en av de fire hovedproblemstillingene formulert som følger: «Hva 
forklarer ulik ventetid mellom vedtak og vurdering av behov for heldøgns plass og tildeling av 
plass?». Vi har stilt våre informanter det samme spørsmålet. 

Flere av informantene har koblet spørsmålet til høringsnotat fra departementet med et forslag til 
lovendring om at «Kommunen skal føre ventelister over pasienter og brukere som venter på 
langtidsopphold». De aller fleste gir uttrykk for skepsis til slike ventelister. Et argument som blir 
brukt er at brukerne uansett får «nødvendig helsehjelp» i tråd med lovens krav. Et annet argument 
er at en venteliste kan gi inntrykk av at kommunen opererer med et køsystem. I praksis vil 
plassene bli fordelt til brukere som har mest behov, uavhengig av hvor lenge brukerne har ventet. 
En informant kan imidlertid fortelle at kommunen har en slags venteliste, og at juristen i kommunen 
nå vurderer en formalisering av denne listen. Ventetid oppstår som følge av tidvis eller permanent 
mangel på plasser. 

Omfanget av klager 

Vi har spurt omtrent halvparten av informantene om i hvilken grad kommunen mottar klager fra 
pårørende på vedtak om heldøgns omsorg. 

Innspill fra enkeltkommuner: 

Vi får få klager på tildeling av heldøgns omsorg. Det har ikke vært klager fra søkere som ikke har 
fått vedtak om heldøgns omsorg. Derimot har det vært en klage fra person som har fått tildelt plass 
på sykehjem, men som har ønsket plass hjemme. 

5.3 Intervju med ledere for tildeling av pleie- og omsorgstjenester 

Opplegg og rekruttering 

Det er gjennomført intervju med ledere som er ansvarlige for vurdering og tildeling av tjenester i 
eksempelkommunene. Rekruttering til denne delen av undersøkelsen skjedde ved henvendelse til 
de administrative lederne for pleie og omsorg. De fikk tilsendt informasjon om prosjektet, samt 
intervjuguide slik at de kunne forberede seg til intervjuet. 

På avtalt tidspunkt ble det avlagt besøk på tjenestestedet og gjennomført intervju. Hovedtema i 
intervjuene var strukturering av tjenesten, dvs. hvordan de enkelte kommunene organiserte 
tildeling og gjennomføring av tjenestene til eldre med behov for omfattende helsetjenester. 
Resultatene fra undersøkelsen er presentert slik at den ikke kan knyttes til de ulike kommunene og 
enkeltpersoner. Det er lagt vekt på å trekke fram hovedtendenser, samt eventuelle likheter eller 
skillelinjer i materialet. 
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Temaene i intervjuene 

Temaene i intervjuene omhandlet kommunens omsorgstilbud, organisering av tildelingsprosessen, 
praksis for tildeling av tjenester og samtale rundt hvilke brukere som kvalifiserte til omsorg med 
heldøgns bemanning (sykehjem og bolig med heldøgns bemanning), assistanse fra hjemmesyke-
pleie og hjemmehjelp, korttidsopphold på sykehjem og opphold på dagsenter. Vi snakket også om 
hvordan behov for endringer av vedtak ble håndtert samt hvordan hjemmetjenestene jobber med 
hverdagsrehabilitering (også beskrevet som hverdagsmestring).   

Organisering av omsorgstjenester i kommunene  

Det er stor variasjon i hvordan kommunene organiserer omsorgstilbudene, men alle har enheter 
som vurderer tjenestebehov, behov for plass på sykehjem, bolig med heldøgns bemanning, 
assistanse fra hjemmebaserte tjenester, hverdagsrehabilitering og dagsenter. Noen kommuner har 
i tillegg treningstilbud og kulturelle aktiviteter for eldre.  

Bruk av sykehjem og bolig med heldøgns bemanning er organisert forskjellig i kommunene. I en 
kommune prioriterer de å bygge flere omsorgsboliger med ulik grad av service foran sykehjem. De 
hevdet at ønske om flere sykehjemsplasser er et politisk mantra som har eksistert helt siden 80-
årene og at det fortsatt er svaret på fremtidens behov for en aldrende befolkning. Det beskrives 
som underlig når det er godt kjent at målet er å tilrettelegge omsorgstilbud slik at eldre skal kunne 
bo hjemme med nødvendig assistanse så lenge som mulig. Det beskrives som et paradoks som 
kan gjøre det vanskelig for kommunene å utforme de beste tilbudene for fremtiden.  

Alle kommunene tilrettelegger for hverdagsrehabilitering enten i egne team, eller som en tjeneste 
inkludert i ordinær hjemmesykepleiepraksis, alt etter hvilken tilgang de har på kvalifisert helse-
personell. Kun en kommune beskrev at de hadde personale som var godt nok skolert i 
rehabiliteringsfilosofi, metoder og tverrprofesjonelt samarbeid til at de kunne gjennomføre 
hverdagsrehabilitering i ordinær hjemmesykepleie. To andre kommuner hadde organisert 
hverdagsrehabilitering i egne tverrprofesjonelle team for å sikre kvalitet på tjenestene. Det fremgikk 
i intervjuene at en omsorgskultur preget av samarbeid, brukermedvirkning og egenmestring for 
bruker er viktig for at hverdagsrehabilitering skal fungere.  

Sykehjem  

Sykehjem anvendes ulikt. Det som er felles i eksempelkommunene er at personer som er vurdert til 
behov for heldøgns omsorg enten får tildelt korttidsplass ved akutt forverring av helsetilstand eller 
at de settes opp på venteliste for permanent plass ved mindre akutte behov. Mens de står på 
venteliste får de tilbud om nødvendige helsehjelp fra hjemmebaserte tjenester.  

I noen kommuner har eldre tilgang på både sykehjemsplasser og bolig med heldøgns bemanning. 
To kommuner satser på utbygging av boliger med heldøgns bemanning og bygger ned sykehjems-
plasser. Det hevdes i kommunene at boliger med heldøgns bemanning er et godt alternativ til 
sykehjem og spesielt godt egnet til personer med kognitiv svikt. Det ble gitt uttrykk for at det er en 
menneskerett for eldre, uavhengig om de trenger heldøgns omsorg eller ikke, at de har mulighet til 
et eget hjem hvor ukjente personer ikke kan gå inn å ordne opp uten deres tillatelse. 

I en av eksempelkommunene ble sykehjem kun benyttet til omsorg for alvorlig syke og til korttids- 
og vurderingsopphold. Kommunens filosofi er at ingen mennesker skal bo på sykehjem, de skal i 
stedet få tilbud om bolig med heldøgns bemanning når de har behov for kontinuerlig tilsyn. Når 
eldre personer ikke klarer å leve et verdig liv hjemme med assistanse fra hjemmebaserte tjenester 
får de tilbud om omsorgsbolig. Kommunen er godt fornøyd med ordningen, men ønsker flere 
omsorgsboliger.   

Innenfor Oslo kommune er det fritt valg av sykehjem og fritt valg av bolig med heldøgns 
bemanning. Det beskrives som bra, men er samtidig utfordrende for bydelene. Fritt valg av 
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sykehjem bidrar til at eldre kan velge mellom heldøgnstilbud som vurderes som godt og som har 
egnet plassering uavhengig av hvor de bor i Oslo. Samarbeid og helhetlig oppfølging beskrives 
som utfordrende, spesielt når pasienter skal ha spesialisert rehabilitering på helsehus eller korttids-
opphold/avlastningsopphold på sykehjem som er plassert i andre bydeler.  

Det er sykehjem og boliger med heldøgns bemanning i bydelen, og bydelen har leieavtale med 
institusjonen, men kan ikke uten videre disponere plassene (pga. fritt sykehjemsvalg). Det 
beskrives som uheldig. Bydelen preges ellers av gammel boligmasse, og ønsker seg flere 
omsorgsboliger hvor bydelens omsorgstrengende eldre kan få et godt omsorgstilbud, både på kort- 
og langtidsopphold.  

Praksis for tildeling av omsorgsnivå og helsetjenester 

Det er noe ulik praksis i eksempelkommunene om hvem som står for kartlegging og vurdering av 
personers behov for omsorgstjenester. De fleste kommunene har tildelingskontor (ofte kalt service-
kontor eller bestillerkontor) som mottar en skriftlig eller muntlig henvendelse om omsorgsbehov fra 
en person som har behov for tjenester eller at det varsles om behov fra lege, sykehus, pårørende 
eller andre. I en kommune går alle henvendelser om omsorgsbehov direkte til ledere for hjemme-
baserte tjenester. Tildelingskontoret eller ledere for tjenestene sørger da for at det blir foretatt en 
kartlegging og vurdering av brukerens behov slik at vedkommende tildeles vedtak og tjenester som 
er riktige og tilstrekkelige i forhold til behovet.  

Alle eksempelkommunene jobber etter et mål om at brukere av omsorgstjenester skal kunne leve 
et verdig liv hjemme med mestringsstøtte og annen omsorg de trenger så lenge som mulig. Først 
når en person er for dårlige til å mestre daglige aktiviteter på egenhånd med støtte, overføres de til 
sykehjem/bolig med heldøgns bemanning for å motta tjenester der. Det viser seg jevnt over at 
pårørendes helsesituasjon, ressurser og ikke minst motivasjon til selv å bestemme om de vil gi 
omsorg er helt avgjørende for hvor lenge brukere med store omsorgsbehov kan bo hjemme. For å 
forlenge muligheten for å bo lengst mulig i eget hjem har en i to kommuner utstrakt bruk av korttids-
opphold på sykehjem, gjerne en/to uker på sykehjem og tre uker hjemme.    

Behov for endring av vedtak varsles gjerne av hjemmesykepleier/omsorgsarbeider eller av 
pårørende. Ny vurdering av omsorgsbehov blir da foretatt av enten hjemmesykepleiere i utøvende 
tjeneste, eller av tildelingskontor med myndighet til slik kartlegging og vurdering. I alle tilfeller blir 
behov for endring diskutert og vedtatt i samarbeid med ledere for utøvende tjenester. I kommunen 
hvor hjemmesykepleiere vurderer og endrer vedtakene selv, ble det hevdet at det sjelden var 
behov for overprøving av beslutningene på grunn av feil vurdering eller manglende ressurser. Det 
fremgår i intervjuene at de som vurderer og utfører tjenestene selv, som ikke har et eget 
tildelingskontor, noe som betyr at de har gått bort fra «bestiller-utfører-modellen», er fornøyde med 
det og at det fungerer meget godt i praksis.  

Når det er behov for endring av omsorgsnivå blir det behandlet på samarbeidsmøter mellom ledere 
av de ulike omsorgstilbudene (sykehjem, omsorg Pluss, hjemmesykepleie, dagsenter, etc.) 
Samtlige tildelingskontor uttaler at de er fornøyd med gjeldende tildelingspraksis og at tildeling er 
basert på lik praksis for alle som søker. En del ledere av hjemmesykepleien sier derimot at det ikke 
alltid er tilfelle og at det som ofte avgjør tildeling av heldøgns omsorg er den beste 
argumentasjonen fra ledere.  

Rehabilitering, pleie og omsorg 

En sentral helsepolitisk føring i Samhandlingsreformen er at eldre skal kunne bo hjemme så lenge 
som mulig og at de skal ha kortest mulig opphold på institusjon før de dør. Av den grunn er det i de 
to/tre siste årene lagt spesielt stor vekt på å tilby forebyggende og rehabiliterende helsetjenester i 
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kommunene. Som nevnt organiseres det forskjellig i eksempelkommunene. Når det gjelder fore-
byggende helsearbeid tilrettelegger noen kommuner treningstilbud og kulturelle aktiviteter på 
dagsenter og i andre aktivitetssenter. I en av eksempelkommunene har kommunen, i samarbeid 
med frivillige, tatt initiativ til fysiske og kulturelle aktiviteter på et aktiviseringssenter. Målet er at 
frivillige skal overta aktivitetene på sikt.  

Flere ledere i kommunetjenesten hevder at sykepleiere ikke bidrar til rehabilitering av pasienter 
som har behov for det, men at de tvert imot gir passiv pleie som gjør pasienter mer og mindre 
hjelpeløse. Erfaringen fra casekommunene er at dette varierer. Påstanden er delvis riktig for distrikt 
som preges av mangel på kompetente yrkesutøvere, stor turnover, stort tidspress og oppgave-
styring. Arbeid som styres av mange konkrete og detaljerte vedtak kan medføre en slik gjøremåls-
orientert og passiv arbeidsstil hvor de ansatte kontinuerlig strever med å rekke alle oppgavene. I to 
kommuner kom det frem at hjemmesykepleien selv har mulighet til å formulere og justere vedtak 
ved behov. Samtidig med den muligheten arbeider de med å snu kulturen på arbeidsstedet fra 
oppgaveorientering til en mer helhetlig vurdering av pasientenes ressurser og totale behov. I tillegg 
til arbeid med kulturen ble faglige og personlige utfordringer løftet opp og diskutert på fagmøter. 
Ledere av hjemmebaserte tjenester i kommunene ga uttrykk for at det tar tid å endre en kultur og at 
den største utfordringen er enkeltpersoner som ikke ønsker forandring. Utover det ble endringene 
beskrevet som entydig positive og til det beste for både tjenesteutøvere og mottakere. 

I de fleste casekommunene hadde brukerne fått tildelt primær- og sekundærkontakt, dvs. syke-
pleiere som har hovedansvar for pasientene. I en av kommunene var målet at disse gikk til «sine» 
brukerne når de var på arbeid. Primærkontaktene i kommunene foretok årlige intervju med 
brukerne for å kartlegge ny helsestatus, om de var fornøyde med tjenesten og om de hadde andre 
ønsker og behov. I intervju av pårørende fremgikk det at samtlige var meget godt fornøyde med at 
de hadde fått slike kontakter. Det opplevdes trygt å vite hvem de skulle henvende seg til når de 
lurte på noe eller endringer inntraff. 

Videre fremgikk det i intervjuene at det i en mellomfase, før en mestrings- og rehabiliterings-
tankegang er innarbeidet i hele hjemmetjenesten, kan det være fornuftig å sette inn spesielle team 
som går inn med mestringshjelp til aktuelle pasienter i en avgrenset periode. En slik ordning er 
spesielt hensiktsmessig for pasienter som klarer seg på egenhånd etter en avgrenset innsats. 
Utfordringene med slike team er pasienter som trenger videre oppfølging og vedlikeholdstrening, 
eller at innsatsteamet har avsluttet sin jobb for tidlig. Informasjon om arbeidsprosess og tiltak må 
da overføres til de som arbeider i den ordinære hjemmesykepleien. Spesielt utfordrende er det i de 
tilfellene hvor mange sykepleiere og omsorgsarbeidere gir tjenester til en bruker. Stor turnover 
blant personale utfordrer både kontinuitet og kvalitetssikring av tjenester. 

Planlegging av sykehjemsplass og ventelister 

Det kom tydelig frem i intervjuene at planlegging av sykehjeminnleggelse ikke er en prioritert 
aktivitet. I stedet arbeides det for at personer med omsorgs- og rehabiliteringsbehov skal motta 
nødvendige tjenester der de bor. Det er ingen begrensning i antall vedtak en person kan tildeles. 
Det viktige er at man skal være trygg der man er. Når eldre derimot vurderes til behov for omsorg 
med heldøgnstjenester kan det være at søkerne må stå på venteliste. Rettferdighetsprinsippet er et 
førende prinsipp for prioritering og tildeling av permanent plass. Det blir foretatt en kontinuerlig 
vurdering av hvilke brukere som har de største behovene. I tillegg kan pårørendes situasjon være 
en medvirkende årsak til at det er et akutt behov for plass på sykehjem eller bolig med heldøgns-
bemanning.  

Vurdering av dagens praksis  

 En kommunes planlegging av omsorgstjenester har sammenheng med virksomhetens kultur 
og motivasjon/evne til å arbeide i tråd med myndighetenes krav 
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 En kommunes planlegging av omsorgstjenester bør ta utgangspunkt i pasienter, pårørende og 
omsorgsgiveres ønsker og vurderinger 

 Vurdering av tiltak bør baseres på tillit til at sykepleiere i utøvende tjeneste har kunnskaper og 
evne til å vurdere pasienter behov for helsetjenester og omsorgsnivå  

 Personer med stort funksjonstap og kognitiv svikt har ofte behov for bolig med heldøgns 
bemanning eller sykehjem   

 Det er bedre for eldre personer med funksjonssvikt å bo i bolig med heldøgns bemanning enn 
på sykehjem 

 Pårørendes helsesituasjon og motivasjon er ofte avgjørende for om en person med stort 
omsorgsbehov har behov for heldøgns omsorg 

 Det oppleves som trygt og godt for både pasient og pårørende med primær- og sekundær-
kontakt som kontinuerlig vurderer pasientens behov 

 Det oppleves som trygt og godt for pasient og pårørende å vite hvem de skal forholde seg til 
når det oppstår endringer 

5.4 Konklusjoner  

Hva er praksis for tildeling av tjenester, enten i eget hjem eller som heldøgns omsorg 
(problemstilling 3)? 

Årsaker til tilbud om sykehjem er kognitiv svikt, kreft, raskt funksjonsfall med økt behov for bistand, 
utagerende demente, aleneboende demente, somatisk svært syke, omsorgsbehov som overstiger 
det som er mulig å gi i hjemmet, omfattende behov for legetilsyn, problemer med ernæring, 
manglende opplevelse av trygghet i hjemmet, behov for tilsyn hele døgnet, ektefelle som tidligere 
har bistått, er død. 

Tilbudet om omsorgsbolig blir i stor grad gitt for mange av de samme årsakene som for sykehjem. 
Samtidig er det vanlig å gi et tilbud om omsorgsbolig til brukere med et mindre omfattende behov 
for bistand enn på sykehjem. En begrunnelse som har vært gitt er at brukerne skal kunne føle seg 
trygge i boligen før de blir for skrøpelige. En kommune stiller som krav at beboerne i en omsorgs-
bolig selv skal kunne si fra hvis noe er galt. Flere av informantene peker på at det er vanlig å dø i 
omsorgsboligene i kommunen. 

Enkelte kan fortelle om at kommunen har etablert en endret og strengere praksis for tildeling av 
plass på sykehjem. I disse kommunene er det personer på sykehjemmet som er så friske at de 
ikke ville fått tildelt en plass etter dagens praksis, men at det ikke er enkelt å få folk ut av syke-
hjemmet fordi «institusjonaliseringen» skjer fort, kanskje bare etter et par uker. 

Hva forklarer ulik ventetid mellom vedtak og vurdering av behov for heldøgns plass og 
tildeling av plass (problemstilling 4)? 

Ventetid oppstår både som følge av tidvis eller permanent mangel på plasser. De fleste av 
informantene forteller at de har nok sykehjemsplasser. Et par informanter forteller at det til tider kan 
være en utfordring å tilby nok plasser. Disse periodene har vært så korte at det ikke har vært 
nødvendig med en permanent utbygging av kapasiteten.  
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6 Intervju med avdelingsledere 

6.1 Om denne delen av undersøkelsen 
Det er gjennomført intervjuer med avdelingsledere i de seks eksempelkommunene. Rekruttering til 
denne delen av undersøkelsen skjedde ved henvendelse til de aktuelle tildelingskontorene med 
forespørsel om de kunne etablere kontakt med avdelingslederne, og deretter bistå med navn og 
telefonnummer til dem slik at de kunne kontaktes for intervju. De fikk deretter tilsendt informasjon 
om prosjektet, samt intervjuguiden slik at de kunne forberede seg til intervjuet. 

På avtalt tidspunkt ble det tatt kontakt og intervju ble gjennomført pr. telefon. Intervjuene omhandlet 
de siste 2–4 «nye» beboerne i sykehjemmet, med minimum tre måneders botid. På denne måten 
fikk man informasjon om i underkant av 20 beboere totalt sett. Det ble ikke spurt om personidentifi-
serbar informasjon.  

Resultatene fra denne delen av undersøkelsen er presentert slik at den ikke kan knyttes til noen 
enkeltpersoner. Det er lagt vekt på å trekke fram hovedtendenser, samt eventuelle likheter eller 
skillelinjer i materialet. 

Temaene i intervjuene 

Temaene i intervjuene var sentrert rundt fire hovedspørsmål. Det første dreide seg om hva som var 
praksis for tildeling av sykehjemsplasser. Det neste omhandlet hva som var hovedårsaken til 
innleggelse i sykehjem, samt omfanget av mottatte hjemmetjenester før innleggelse. Det tredje 
handlet om hvilken funksjonsevne beboer hadde når det gjaldt forhold i tilknytning til en rekke 
funksjonsvariable, herunder å utføre alminnelig husarbeid, skaffe seg varer og tjenester, personlig 
hygiene, av- og påkledning, gå på toalettet, matlaging, spising, å bevege seg innendørs og uten-
dørs, ivaretakelse av egen helse, hukommelse, kommunikasjon, evne til å ta beslutninger i daglig-
livet, sosial deltakelse, å styre atferd, samt syn og hørsel. Vurdering av beboere på disse 
variablene gir den såkalt IPLOS-scoren. Det fjerde temaet reiste spørsmål om det kunne vært 
iverksatt tiltak for å hindre sykehjemsinnleggelse. 

Avdelingslederne har ulike grad av innflytelse på prosessen med hvem som skal tildeles plass. I en 
av kommunene var avdelingsleder med i beslutningsprosessen og hadde følgelig direkte 
påvirkning på selve tildelingen. I et par av de andre kommunene er praksis slik at tildelingskontoret 
er tillagt ansvar for tildeling av plasser og sykehjemmene er ikke involvert i prosessen. I et par 
kommuner opplyses det om at det er løpende kontakt mellom ulike instanser og at avdelings-
lederne har en viss innflytelse, og at tildelingskontoret er veldig avhengig av innspill fra sykehus og 
hjemmesykepleien i forbindelse med vedtaksfatting. For eksempel kan en beboer ha vært tildelt en 
korttidsplass, men så gjøres den om til langtidsplass hvis det er åpenbart at vedkommende likevel 
ikke kan sendes hjem. Avdelingsledere kan ha en aktiv rolle i slike beslutninger. Bildet for tildeling 
av plasser og praksis rundt dette synes med andre ord å være sammensatt. Likevel er det preget 
av kontakt og dialog. 

6.2 Tema 1: Praksis for tildeling av sykehjemsplasser 
De tre hyppigste årsakene til vedtak om tildeling av fast plass i sykehjem er kognitiv svikt, multi- og 
sammensatte problemer knyttet til fysisk og kognitiv svikt, samt sykdomstilstander av ulike slag 
som er av en slik karakter at det er nødvendig med tilsyn. Dette er tilfelle gjennomgående for alle 
sykehjemmene. 

Det framkommer også at det er forholdsvis stor pågang og forholdsvis stort behov for sykehjems-
plasser. I samtlige kommuner forsøker man imidlertid å tilby nødvendig stell og oppfølging i 
hjemmesituasjonen så lenge som mulig. På grunn av dette, oppstår en situasjon som innebærer at 
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behov for sykehjemsplass meldes senere i forløpet nå enn tidligere. Dette betyr at de som kommer 
på sykehjem nå vanligvis er veldig dårlige, de har et stort pleiebehov og pårørende er ofte veldig 
slitne. 

Når det gjelder praksis for tildeling av sykehjemsplasser framheves det gjennomgående 
betydningen av tett oppfølging med hjemmetjenesten forut for tildeling, hvor det gjerne har vært 
løpende dialog om hvem som skal ha fast plass. Ikke alltid er det ledig langtidsplass, og da 
forsøker man ofte å gi en korttidsplass som kan brukes i påvente av fast plass. Enkelte steder har 
man ventelister, men innimellom er det nødvendig å endre prioritet i rekkefølgen ved å gi plass til 
en annen person enn den som var tiltenkt neste ledige plass, fordi behovene ble vurdert som 
større. 

I flere av kommunene framheves betydningen av hjemmebasert omsorg slik at de eldre kan klare 
seg hjemme lenger enn de ellers ville gjort. I hvilken grad dette er vellykket avhenger imidlertid ofte 
av ressurser rundt. To forhold framheves som særskilt sentrale for å opprettholde lengst mulig 
botid hjemme; nemlig familie og nettverk, og livsgnist. Et hjemmeboende ektepar kan klare seg 
lenge i hjemmesituasjonen hvis en eller begge ektefeller har et visst funksjonsnivå. Familie og 
nettverk bidrar til å opprettholde et sosialt liv og forebygge ensomhet, og livsgnist forutsetter ofte at 
det ikke foreligger en kognitiv svikt eller andre sentrale svekkelser.   

I en av kommunene med lav dekningsgrad framholdes det imidlertid at man «nærmest har vunnet i 
lotto hvis man får en sykehjemsplass», og at «tallene lyver – vi arbeider med mennesker, og da 
kan man ikke spare på enhver krone». Det gis uttrykk for at lav dekningsgrad kan være et uttrykk 
for kommunal sparing, og hvor det samtidig kan være problematisk å hjelpe alle som trenger hjelp 
hjemme. Det understrekes at det er stort behov for langtidsplasser, men at behovet kan bli skjult 
fordi folk ligger lenge på sykehus i påvente av at det skal bli en ledig plass på sykehjem. Dette 
samtidig som man ikke klarer å dekke opp behovet i hjemmet fordi det er et for omfattende behov 
for hjelp som hjemmesykepleien ikke klarer å dekke.  

Et forhold som også blir framhevet er at hjemmetjenesten blir pålagt mer og mer for å utsette 
behov for sykehjem så lenge som mulig. Det kan ofte bli mye «brannslukking», mange vikarer og 
mange forskjellige folk som er inne hos hver enkelt bruker. Dette kan føre til at de gamle ikke får 
tilstrekkelig trygghet, de kan lett bli urolige og de får ikke det de trenger av stabil, sosial kontakt. 

Tendensen er likevel at kommunene arbeider etter en forståelse om at det er best for de eldre å få 
mulighet til å bo hjemme lengst mulig. Dette innebærer at det er nødvendig med et godt utbygget 
støtte- og hjelpeapparat som kan bidra til å sikre dette. Det framholdes dessuten at de fleste som 
har behov for hjelp blir fanget opp av hjemmesykepleien. Samtidig er det ofte nødvendig med 
tillitsskapende arbeid i forbindelse med søknader om mer og utvidet hjelp, for det er mange som 
vegrer seg mot å be om noe selv. 

6.3 Tema 2: Hovedårsak til innleggelse og omfang av tilbud før innleggelse 
Det er en viss variasjon i hva slags type tilbud beboerne har hatt før innleggelsen i sykehjem. De 
fleste beboere har imidlertid hatt omfattende tilbud hjemme før innleggelse. Ofte har tilbudene vært 
forsøkt ut over lengre tid. 

En typisk illustrasjon på hva et omfattende tilbud innebærer, er at en beboer først har hatt et 
avlastningsopphold på sykehjem, deretter korttidsplass på sykehjem og til slutt en langtidsplass. 
Eller det kan ha vært hjemmetjeneste 5–6 ganger i døgnet, rullerende avlastningsplass – ofte over 
flere år, hyppige besøk av hjemmesykepleie – ofte mange ganger om dagen, trygghetsalarm, tilbud 
om dagsenter og tilrettelegging av bolig med hjelpemidler av ulike slag.  
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Flere beboere har også hatt en sykehistorie hvor de har gått inn og ut av sykehus over lang tid, og 
hvor det ikke har vært aktuelt å dra hjem, fordi de har trengt medisinsk tilsyn og oppfølging som de 
ikke kan ivareta på egen hånd. 

Flere avdelingsledere har gitt uttrykk for at det nesten ikke er grenser for hvor mye hjemmesyke-
pleie man kan få, og at når behovene er store nok, så aktiveres helheten i tilbudet. Det er ikke 
uvanlig at det meste er prøvd før innleggelse, herunder avlastningsopphold, korttidsplass og tett og 
omfattende oppfølging av hjemmetjenesten. En typisk kommentar omkring dette er at når en 
pasient først får sykehjemsplass, så er alt annet man har å tilby prøvd ut på forhånd. 

6.4 Tema 3: Vurdering av beboernes funksjonsevne 

Hovedtendenser 

Det er en viss, men ikke stor variasjon i hvordan beboernes tilstand forut for innleggelse er 
karakterisert. De fleste er svært dårlige og har stort pleiebehov. De er gjennomgående karakterisert 
med til dels svært dårlig funksjonsevne.  

En gjennomgående tendens er at beboerne i de sykehjemmene vi har intervjuet har hatt et stort 
behov for hjelp før innleggelse. IPLOS-scorer var gjerne på 4,5 eller mer og beboerne har oftest 
hatt store og sammensatte problemer. Hyppig nevnte hovedårsaker til innleggelse er ulike former 
for dårlig funksjonsevne, kognitiv svikt og fravær av mulighet til å klare seg alene. 

Eksempler på sykdomsbilder og funksjonssvikt er demens, hjertesvikt, lungesvikt og kols med 
behov for pustemaske. Slike tilstander kan også opptre samtidig hos en enkelt beboer. Nyresvikt 
og bruk av kateter er også vanlige problemer. Det samme er ulike former for kreft med oppfølgende 
medisinering som de gamle ikke greier å administrere selv, selv om hjemmesykepleien legger 
medisiner i dosetter. Dette er forhold som utløser hjelpebehov, og når de blir store eller sammen-
satte nok, så vil det til slutt ikke være mulig å klare seg hjemme, selv med tett oppfølging fra 
hjemmesykepleien.  

Kognitiv svikt og kognitive problemer, herunder hukommelsesproblemer og problemer med å 
bevege seg utendørs fordi man ikke evner å orientere seg, er et annet område som utløser behov 
for hjelp og assistanse. Det samme gjelder sviktende orienteringsevne og falltendens, som også 
forekommer hyppig. Sterkt redusert hukommelse i forbindelse med Alzheimer og demens er også 
tilstander mange lider av, ofte ledsaget av vandring og ulike former atferdsproblemer, herunder 
aggressiv atferd. 

Dårlig funksjonsevnen kan også føre til redusert evne til å utføre oppgaver som alminnelig 
husarbeid, skaffe seg varer og tjenester, matlaging, samt å ta beslutninger i dagliglivet. Ingen av 
disse forholdene er uvanlige.  

Også dårlig funksjonsevne på andre områder kan utløse behov for hjelp. Dette gjelder for 
eksempel på- og avkledning, spising, syn og hørsel, å kunne gå på toalett, samt ivaretakelse av 
egen helse og personlig hygiene, blant annet i forbindelse med inkontinens.  

Betydning av ektefelle 

I tilfeller der et ektepar lever sammen og hjelper hverandre i dagliglivet, eller der den ene ikke 
klarer seg selv og får hjelp av den andre, vil ikke nødvendigvis behov for hjelp og avlastning ha blitt 
registrert.  

Slike situasjoner har i noen tilfeller endret seg i det øyeblikk en av ektefellene har kommet på 
sykehus, enten som resultat av brudd i forbindelse med fallskader eller på grunn av sykdom. Når 
daglig, tilvant rutine endres, endrer brått behovene for hjelp seg også. Fram til en slik endring i 
situasjonen, vil også andre problemer kunne ha vært skjult. For eksempel kan kognitiv svikt hos en 
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ektefelle ha blitt skjult for omverdenen fordi de to ektefellene som par gradvis har tilpasset seg 
situasjonen de har levd i. Men ved sykehusinnleggelser av den ene vil problemer i hjemme-
situasjonen gjerne bli åpenbare, og vanskelige forhold kan bli avdekket. Dermed kan hjelpebehov 
bli utløst og iverksatt, både i form av korttidsplass for den av ektefellene som har kommet på 
sykehus og deretter ved oppfølgende langtidsplass, og dessuten i form av hjelpetilbud i hjemmet 
for gjenværende ektefelle. 

Når ektefeller svikter, så faller ofte hele hjemmesituasjonen sammen. Det er også pekt på at det 
finnes eksempler der man tyner situasjonen hjemme med ektepar til det ikke går lenger. 

Ved enkelte sykehjem blir det nevnt at det synes å være en overvekt av menn, og det blir reflektert 
rundt om dette kan skyldes at menn klarer seg dårligere hjemme alene enn det kvinner gjør. 
Samtidig kan dette bare være en tilfeldighet. 

Fallulykker 

I noen saker er fallulykker direkte årsak til innleggelse i sykehjem. Bruddskader kan ta lang tid på å 
gro, og for de dette gjelder vil det være nødvendig med korttidsopphold utover en to-ukers periode, 
gjerne opptil 2 måneder. Siktemålet kan i utgangspunktet være at beboer skal tilbake til hjemme-
situasjonen, men det forutsetter trygghetsalarm og tilrettelegging av boligen slik at nye fall unngås.  

Det trekkes fram flere eksempler på at fallulykker er en direkte årsak til at en tilsynelatende greit 
fungerende hjemmesituasjon endrer karakter. Når en person kommer ut av sine vante rutiner og 
gjøremål, kan dette medføre at generell kognitiv fungering får en knekk som gjør det umulig eller 
svært vanskelig med tilbakeføring til hjemmet. 

Avdelingslederes vurderinger 

Avdelingslederne har vurdert det slik at det har vært riktige avgjørelser som er fattet om at 
beboerne har fått tildelt plass på sykehjem. De fleste som får sykehjemsplass er svært dårlige og 
har behov for pleie og tilsyn hele døgnet. I mange tilfeller er vurderingen for flere beboeres del slik 
at de var såpass dårlige at de kanskje burde ha kommet før. Ofte dør de raskt etter innleggelse.  

Flere påpeker også at det ensomme livet alene i et hus og kun med besøk av hjemmesykepleie, 
ikke er tilstrekkelig for å opprettholde nødvendig sosial kontakt. 

Flere refleksjoner har vært knyttet til at mange bor hjemme alt for lenge, noe som kan resultere i at 
de verken får det stell og tilsyn eller den tryggheten de trenger. Selv om enkelte kan ha tilsyn opptil 
fire ganger daglig, så har besøkene som regel bare noen minutters varighet. Dette er ikke 
tilstrekkelig, verken for å møte et behov for sosial kontakt eller for å gi trygghet generelt.  

Likevel er ikke dette noe som gjelder for alle innleggelser. Noen kan ha klart seg fint uten noen 
form for hjelp, men så skjer det noe som aktiverer hjelpeapparatet, - i form av fallulykker eller 
sykdom som fører til sykehusinnleggelse og lang rekonvalesenstid.  

6.5 Tema 4: Alternative tiltak for å hindre innleggelse 
Et sentralt tema er om noe kunne vært gjort for å hindre innleggelse i sykehjem. Gjennomgående 
er tendensen at alternative tiltak allerede har vært prøvd ut og at hjemmesituasjonen ikke lenger 
var holdbar.   

I noen kommuner har man omsorgsboliger med bemanning hele eller deler av døgnet. Det synes å 
være et godt alternativ, der dette har vært mulig å tilby.  
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Når behovet melder seg for utvidet sykepleie og hjelp, er vanligvis problemene blitt av en slik 
karakter og et slikt omfang at det vil være nødvendig med mer assistanse enn det hjemmesyke-
pleien kan tilby. Mange framholder at det er rart flere av beboerne ikke har kommet tidligere. 

For de fleste beboeres del er imidlertid oppfatningen slik at de har stort behov for hjelp, at de 
trenger tilsyn hele døgnet og at de ikke ville klart seg hjemme selv om de får hjemmesykepleie. 
Dermed er det heller ikke en aktuell problemstilling med alternative tiltak for å hindre innleggelse. 

For enkelte beboers del påpekes det imidlertid at det kanskje hadde fungert uten innleggelse på 
sykehjem dersom det hadde blitt innvilget omsorgsbolig med bemanning og tilsyn hele eller deler 
av døgnet. 

6.6 Konklusjoner 
Dette kapittelet fokuserer i stor grad på én av problemstillingene som KS reiser, nemlig spørsmålet 
om hva som er praksis for tildeling av tjenester, enten i eget hjem eller som heldøgns omsorg. 
Dette kommenteres derfor i det følgende.  

Gjennom intervjuene med avdelingslederne framkommer det at praksis i kommunene gjennom-
gående er slik at man forsøker å legge opp til en hjemmetjeneste som er tilrettelagt for en hjemme-
situasjon og på den måten at de eldre kan bo hjemme lengst mulig. Sykehjemsplasser tilbys 
vanligvis sent i et forløp.  

Når noen kommer på sykehjem er de som regel svært pleietrengende og ute av stand til å ta vare 
på seg selv mer. Ofte kan også en akutt situasjon ha oppstått, for eksempel ved at ektefelle 
plutselig har blitt syk eller av andre årsaker ikke kan ta seg av hjemmesituasjonen mer. 

Ulike former for fysisk og kognitiv svikt er de hyppigste årsaker til innleggelse, herunder falltendens 
og fravær av evne til å stelle seg selv. 

Det pekes også på at mange gamle som kunne hatt behov for plass og tilsyn 24 timer i døgnet 
imidlertid ikke får tildelt plass. Mange har stått på venteliste i lang tid, fra ½–1 år. I denne perioden 
er de enten på sykehus, eller på korttidsopphold eller med tett oppfølging av hjemmetjenesten i 
egen bolig. Samtidig er det slik at alle kommuner må balansere hensynet til kravet i helse- og 
omsorgstjenesteloven om «nødvendig helsehjelp» og kravet i kommuneloven om at kommunene 
ikke skal bruke mer penger enn den har.  

Omfattende bruk av hjemmetjenesten reflekteres i lav dekningsgrad av sykehjem i 
eksempelkommunene og kan være en indikator på en godt utbygget og velfungerende 
hjemmetjeneste. Imidlertid er det ikke slik alle steder at lav dekningsgrad av sykehjemsplasser 
nødvendigvis er ensbetydende med en godt utbygget hjemmetjeneste, men det kan være det. 
Dette avhenger i stor grad av hvordan kommunene har bygget opp hele tjenesten og hva slags 
samlet tilbud de satser på. Dette blir i en viss grad berørt i foreliggende kapittel, men er fyldigere 
omtalt andre steder i rapporten. 
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7 Kartlegging av situasjonen til eldre med store 
omsorgsbehov 

7.1 Innledning 
Dette kapittelet omfatter vurdering av de eldres behov. WHO beskriver den store økningen i 
levealder som en triumf for folkehelsen, og et resultat av sosial og økonomisk utvikling. 
Organisasjonene er også opptatt av at den medisinske profesjon må flytte fokuset fra sykdom til 
fungering og mestring (WHO 2015).  Samhandlingsreformen hadde som intensjon å flytte 
ekspertise fra 1. linjetjenesten og ut i kommunene. Her er det fortsatt stort forbedringspotensial.  

Pasientmaterialet i dette kapittelet vil gi et bilde på hvilken praksis det er for tildeling av tjenester, 
enten i eget hjem eller som heldøgnsomsorg. Dette vil også kunne være med å forklare kommunal 
innretning av heldøgnstilbudet.  Utvalget er hentet fra 6 eksempelkommunene: Tromsø, Asker, 
Kristiansund, Fjell, Kristiansand og Bærum. I de store kommunene har vi forholdt oss til enkelte 
soner. Ansvarlig leder valgte ut pasienter med en alder rundt 80+, som mottok hjemmesykepleie og 
som var i risiko for behov for heldøgnsomsorg. Basert på inklusjonskriteriene, ble 56 eldre valgt ut. 

I samarbeid med sykepleiere, ble de aktuelle pasientene vurdert med det internasjonale 
vurderingsverktøyet resident assessment instrument for hjemmesykepleie (RAI-HC) 
(www.interrai.org). I vedlegg 1 blir det lagt frem bakgrunnsdata for denne pasientgruppen, inkludert 
kognitive evner og psykososiale forhold. Vi har beskrevet sentrale områder for hjemmesykepleie til 
eldre: medikamenthåndtering, personlig stell og ernæring. Vi gir også et overblikk over forbruk av 
vedtakstimer pr. uke, korttidsopphold og dagsenterplasser. Videre har vi beskrevet pleietyngde og 
risiko for institusjonsinnleggelse og avsluttet med en oppsummering av viktige funn som kan 
predikere behov for heldøgns omsorg. 

7.2 Resultater av kartleggingen 

Bakgrunnsdata 

I dette materialet (N=56) var inklusjonskriteriene eldre over 80 år som mottar omfattende 
hjemmetjenester, og/eller var i risiko for institusjonsinnleggelse. Gjennomsnittsalderen var 87,5 år 
(80–101 år, std. 5,3) og 66 % var kvinner.  

Tabell 7.1. Bakgrunnsdata: N=56. Angitt i prosent 

 Prosent 

Alder: Mn, min/maks, Std. (år) 87,5 (80-101, 5,3) 
Kjønn: kvinner   66 
Etnisitet: Norsk 100 
Bor alene 61 
Bor med ektefellen 38 
Bor med andre 1 
Egen bolig 65 
Leid, Omsorgsbolig, tilrettelagt (kommunal) 13 
Bolig med service 21 
Hjemmesykepleie > 5 år 36 
Sykehusinnleggelse < 3 mnd. siden 29 
Sykehjemsopphold/korttid <5 år 55 

Av de som bodde i egen bolig var det 21 % som kunne tenke seg til å flytte til en bolig med mer 
tilsyn, kun to personer kunne tenkt seg å flytte til et sykehjem. 
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Kognitive evne

Når den eldre bor i sitt eget hjem, så er de «herre» i eget hus. De har ofte faste rutiner i forhold til
dagliglivets aktiviteter som de klarer å følge opp. Mange eldre blir derfor vurdert av pleierne til å
være kognitivt velfungerende, både i forhold til evne til å ta daglige beslutninger og hukommelse.
Det første møte med hjemmesykepleien er ved behov for hjelp til medisinering.

I vårt materiale hadde 7 % Alzheimers sykdom, 30 % ble vurdert til å ha andre typer demens og
21 % var oppført med diagnosen kognitive svikt. Det og ikke kunne mestre administrering av egne
medisiner er ofte sammenfallende med fravær av evne til å styre økonomien. I dette materialet
bidro nærmeste pårørende helt eller delvis til å holde orden på økonomien til den eldre.

Figur 7-1 Ulike grader av hjelp relatert til medikamenthåndtering og styring av økonomi. N=56 (%)

Det finnes en rekke ulike kognitive tester som forsøker å måle den eldres evne til å fungere i
dagliglivet. Flere av disse testene er overlappende. Selbæk og Høgset (2010), fant at IPLOS-
registreringen ga et bedre grunnlag for å måle funksjonsvariabler, enn kognitiv fungering. I IPLOS
er det to funksjonsvariabler som skal gi et veiledende mål for kognitiv evne, 1) hukommelse og 2)
evnen til å ta beslutninger i dagliglivet vurdert på en skala fra 1-5 (IPLOS-registeret 2015).

I vårt datamateriale regnes det ut en skala for kognitiv fungering, CPS 2. Skalaen omfatter den
eldres boevne, ernæringsstatus og psykososiale fungering. CPS 2 er høyt korrelert med en av de
mest brukte kognitive testene i Norge, MME (minimum mental examination) (Morris mfl. 2016).

35 % av de hjemmeboende var moderat til alvorlig svekket. Det var ingen statistisk signifikans
mellom grad av kognitive svikt hos eldre som bodde i boliger med service og/eller omsorgsbolig og
de eldre som bodde i egen bolig. Det kan tolkes slik som at flertallet av de som hadde alvorlig
svekket kognitiv evne hadde fått plass i et mer tradisjonelt sykehjem, ev. bolig med 24/7
bemanning.
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Utvalgte medikamenter 

Hjemmesykepleiens digitale dokumentasjon er ofte ikke like godt oppdatert med oversikten over 
hvilke medisiner pasienten skal ha. Vi har valgt ut fem hovedgrupper av medikamenter som vi 
mener gir utrykk for symptomlindring og livskvalitet hos den eldre i dette materialet. 

Tabell 7.2 Andel brukere av medikamenter. N=56. Angitt i prosent 

Medikament Prosent 

Medisiner mot depresjon 23 
Angstdempende 18 
Antipsykotisk 7 
Sovemedisiner 46 
Smertestillende 63 

Det var 23 % av de eldre som stod fast oppført med medisiner mot depresjon (jf. tabell 7.2). 16 % 
ble vurdert for mulig depresjon, mens 6 % ble vurdert til å ha tegn på alvorlig depresjon. 

Noen av de eldre fikk angstdempende medisiner (18 %), og av disse ble halvparten vurdert til å ha 
symptomer på angst.   

Det ikke knyttet noen spesiell diagnose eller symptomer (unormale tankeprosesser, hallusinasjoner 
eller vrangforestillinger) til de eldre som mottok antipsykotiske medikamenter. 

Det å kunne sove godt om natten er viktig, og for mange er det et tegn på fysisk- og psykososialt 
velvære. I dette materialet var det 46 % som mottok sovetabletter. Det var ca. 25 % som hadde 
problemer med nattesøvn, og en like stor andel som sov «for mye» om dagen. Det var imidlertid 
ingen signifikant sammenheng mellom det å sove mye om dagen og lite om natten eller buk av 
sovetabletter. 

Det var 63 % som fikk smertestillende (jf. tabell 7.3). I denne undersøkelsen var det viktig å vurdere 
hyppighet, grad av smerter og i hvilken grad disse var lindret. 

Tabell 7.3 Smerteskala (1-4). N=56. Angitt i prosent 

Smerteskala                                                                                                          (0 – 4)                                                                                               

Gjennomsnitt 1,09 

Median 1 

 Prosent 

0. Ingen smerter 36  

1. Smerter sjeldnere enn daglig 32  

2. Lindring Smerter/Daglig 25  

3. Iblant alvorlige Smerter/Daglig 2  

4. Iblant uutholdelige Smerter/Daglig 5  

Totalt 100 

Som det fremgår av tabell 7.3, var pasientene tilsynelatende godt smertelindret med det aktuelle 
regime de hadde. 5 % hadde uutholdelige smerter, men hadde da medisiner som de kunne ta ved 
behov. 

Andre plager 

For å beskrive hvilke utfordringer hjemmesykepleien stod overfor har vi valgt å beskrive sentrale 
plager som hevelse i beina (ødemer), åndenød, og tretthet. 
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Tabell 7.4 Forekomst av perifere ødemer, åndenød og tetthet. N=56. Angitt i prosent 

Hyppighet Perifere ødemer Åndenød Tretthet 

0. Ikke tilstede 75 71 46 

1. Tilstede, men ikke 3 siste døgn 9 13 32 

2. Vist seg 1 av de 3 siste døgn - 7 20 

3. Vist seg 2 av de 3 siste døgn - 9 2 

4. Vist seg daglig de tre siste døgn 16 - - 

Totalt 100 100 100 

I dette materialet hadde 16 % av de eldre hevelser i beina daglig, og derfor var hjelp til bruk av 
TED-strømpe (thrombo-emboli forebyggende) en sentral oppgave for hjemmetjenesten. Åndenød 
var tilstede hos 16 % i løpet av de siste tre dagene. Dette er et symptom som må observeres og 
videre-rapporteres. Slik det fremgår av tabell 7.4 så varierte dagsformen til den eldre med hensyn 
til opplevelse av tretthet. Av og til var de i stand til å være mer selvhjulpne enn andre dager. Noe av 
hensikten med hjelp til personlig hygiene var at den eldre skulle ha overskudd til noe annet, enn å 
vaske og kle på seg. 

Kvinne på ca. 100 år, hun bruker en time hver morgen på dusj og vask - hun er så redd for at hun 
skal lukte. Hun liker ikke at pleierne tar på henne. Etter vaskingen er hun helt utslitt. Datteren 
mener at hun bør økonomisere med kreftene for å ha overskudd til hyggeligere gjøremål. 

Ernæring, personlig stell og hygiene 

En viktig årsak til at eldre får hjemmetjenester er behovet for å få i seg tilstrekkelig med ernæring. 
For eldre som har problemer med å spise, er imidlertid det å få påsmurt brødmat og oppvarmet 
middag, ikke tilstrekkelig for å holde vekten. Mange trenger noen å være sammen med for at 
maten skal smake. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring 
(2009:6) har mange gode råd og setter høye krav til tilstrekkelig ernæring.  

En utfordring det snakkes lite om er eldre med overvekt. Til tross for høy fokusering på jevnlig 
vektkontroll av de eldre, viste det seg at for mange av pasientene var det vanskelig å finne høyde 
og vekt i IPLOS-registreringen. Derfor ble nye data innhentet i forbindelse med denne 
undersøkelse.  

Tabell 7.5 Kroppsmasse-indeks. N=56. Angitt i prosent 

 Kropps Masse Indeks Prosent 

<20,5      Underernært 23 
20.5-21.99 Risiko for underernæring 6 
22-27,99 Normalvekt 49 
28-29,99 Overvekt 4 
>30 Fedme  19 
Totalt 101 

Alle pasientene ble vurdert etter evne til å svelge normal kost. For de fleste hjemmeboende ble 
ikke dette registrert som et problem. En pasient ble vurdert til å spise lite når han ikke fikk tett 
oppfølging under hele måltidet. En annen kunne bare svelge puré eller tyktflytende mat. Ingen av 
pasientene fikk sondeernæring (nesekateter eller PEG sonde). 

I forhold til tann og munnstatus, så var det 43 % som hadde tannproteser, 10 % var plaget av 
munntørrhet, 7 % hadde skadede tenner og 7 % hadde smerter i munnen. En pasient ble vurder til 
å ha betennelse og blødninger i munnen. 
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Følgende illustasjoner:

Svigermoren fikk fire besøk hver dag, både for å få mat og medisiner. Det var veldig kort tid mellom
besøk 2 og 3. Svigersønnen mente at de burde heller redusere til tre besøk daglig, og bruke litt
mer tid. Han opplevde også at når de spurte svigermoren om hun de skulle varme opp «Fjordland»
til henne, så svarte hun at det klarte hun selv. Sannheten var at hun ikke kunne bruke komfyren.
Svigersønnen mente hjemmetjenesten på en høflig måte kun si at nå skulle de varme opp
middagen for henne og ha tid til å være tilstede når hun spiste.

Moren spiste og drakk for lite. Hun var dehydrert. Maten måtte moses, og hun må minnes om å
spise og drikke. Dersom maten stod lett tilgjengelig kunne hun spise og drikke, selv om hun hadde
takket nei til mat på forhånd (datter).

I begge disse eksemplene viste det seg at de to eldre kvinnene hadde en over middels KMI, men
de pårørendes synspunkter var likevel viktig. Flere andre eksempler illustrerte at de eldre gradvis
gikk ned i vekt, noe som medførte at muskelmassen avtok, og at evnen til å gå ved egen hjelp ble
redusert. Mange eldre hadde vært stabilt «slanke» over flere år. Det var derfor viktig å undersøke
om det hadde skjedd en endring, Det viste seg at 20 % av de eldre i materialet ble vurdert til å ha
et utilsiktet vekttap. Kun en av disse var i risikosone for underernæring.

En kvinne ca. 80 år bodde i egen bolig. Hun hadde en Alzheimers diagnose og var preget av angst
og depressive trekk, og hun var plaget av smerter, KMI > 40. Hun hadde hjemmesykepleie hver
dag totalt 6 1/2 t.pr. uke. Hun ønsket ikke å være på dagsenter, men hadde hatt korttidsopphold –
uten fast rullering. Hun scoret 4 på MAPLe algoritmen for pleietyngde (skala 1-5). Verken
pasienten selv eller omsorgsgiver følte at hun ville få det bedre i en annen bosituasjon.

En viktig årsak til behov for hjemmesykepleie, er å få ivaretatt personlig hygiene. Som det framgår
av figuren 8.2 var det 11 % som hadde kateter, i tillegg trengte en person hjelp til cystostomi.

Figur 7-2 Inkontinent for urin. N=56 (%)
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De fleste eldre hadde stort sett god blærekontroll, men det hendte at de var noe uheldige. Det var
73 %, av pasientene som brukte truseinnlegg eller bleier for sikkerhetsskyld. Av de pasientene som
klarte å komme seg på toalettet ved egen hjelp, var det også 82 % som brukte bleieinnlegg.

Ut ifra de eldres allmenntilstand var risikoen for få trykksår stipulert til å være 25 % (RAI-
kalkulering). Aktuell situasjon var at 12 % hadde trykksår. Av disse var halvparten karakterisert
som laveste nivå «rød hud». Det viser at de eldre får god hudpleie.

De fleste av de eldre (79 %), hadde full kontroll over tarmfunksjonen. Tarminkontinens forekom en
sjelden gang hos 11 %, en ble vurdert til inkontinens sjeldnere enn daglig, mens det var tre
pasienter, som permanent var inkontinente for avføring.

Sykdomsdiagnoser, symptomer og plager

En del av aldringsprosessen gjør at eldre som har passert 80 år vil få gradvis tiltakende plager.
Mange har tilstander eller sykdommer som påvirker mental fungering, dagliglivets aktiviteter og
sinnstilstand. Det kan også være endring i atferdsmønster som kan føre til ustabilitet, utrygghet og
forverring av egenomsorgsevnen. Likevel klarer svært mange eldre seg i eget hjem over lang tid
med hjelp fra familien eller kommunale tjenester. Skrøpelige eldre kan oppleve en akutt episode
eller en oppblussing av et tilbakevendende eller kronisk problem. Flere er så marginaliserte at
omsorgsbehovet raskt kan endres. En vurderer da muligheten for at den gamle nærmer seg livets
slutt. Forventet levetid kan da være seks eller færre måneder (jf. vurderingsspørsmål i RAI-HC).

Fall og bruddskader

Et fall for en eldre skrøpelig pasient, kan føre til sterk reduksjon av allmenntilstanden. Hoftebrudd
fører ikke bare til unødvendig svekkelse, men i et samfunnsperspektiv betyr brudd økte kostnader
med behandling, rehabilitering og pleie. Hånes mfl. (2013) regnet ut at utgiftene forbundet med
hoftebrudd i Norge beløper seg til ca. 2 mrd. kr årlig. Forebygging av brudd er derfor viktig for
hjemmetjenesten (Ranhoff, 2010). Eldre med syn- og hørselsproblemer er ekstra utsatt for
bruddskader (Grue, 2010). Helsepersonell må være årvåkne for dette, og gi råd angående
tilrettelege av boligen, både innemiljø og utemiljø. Til tross for at de fleste eldre i vår undersøkelse
bodde i eget hjem, var det få direkte hindringer som ikke var utbedret. Den eldre er ofte
«lommekjent» i sitt eget hjem, og lærer derfor å tilpasse seg eventuelle hindringer.

I dette pasientmateriale var det et hoftebrudd og et skulderbrudd, i løpet av de siste 90 døgn.

Kvinne ca. 80 år hadde på seg trygghetsalarmen, men hadde falt oppå armen sin, slik at hun ikke
fikk aktivert den. Hun ble liggende i 5 timer før hun ble oppdaget. Denne opplevelsen har gjort
henne engstelig, og det var utløsende årsak for at hun fikk hjemmesykepleie.

Figur 7-3 Fall i løpet av siste 90 døgn. N=56 (%)
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Vurderingsskjemaet som ble benyttet inkluderte spørsmål om undersøkelser og vaksinasjonstilbud
som kan være viktig for forebyggende arbeid. Det viste seg imidlertid at det er liten informasjonsflyt
mellom fastlege og hjemmesykepleien. Sykepleierne antok at blodtrykk var tatt. Mange hadde ikke
oversikt om de forskjellige pasientene hadde et oppdatert blodtrykk i hjemmetjenestens digitale
journal. Om pasientene hadde fått influensa- og eller pneumonivaksine i løpet av siste år, kunne
bare bekreftes i henholdsvis 29 % og 12 % av tilfellene. En av hensiktene med samhandlings-
reformen er at pasienter med mer kompliserte sykdomsbilder skal ut av sykehus og over til
hjemmetjenesten med en gang de er medisinsk ferdig behandlet. Vi mener å se en trend der
hjemmetjenesten bruker mer tid på yngre pasienter. De eldre får først og fremst hjelp til å dekke
grunnleggende behov som ernæring, personlig stell og psykososial støtte. Har de behov utover
dette over tid, ser det ut til at de eldste blir prioritert til tradisjonelle sykehjem. I vårt pasientutvalg
ble det utført få sykepleiefaglige prosedyrer utover medisinering, sårstell og kateterstell. Sårstell
bestod oftest av ytre skader og flenger i huden, men kunne også være venøse eller arterielle sår
som hadde vansker for å gro. Tre personer fikk sårstell på grunn av trykksår. Ni pasienter hadde
diabetes, to av disse hadde sår som krevde behandling.

En sykepleiestudent fortalte at de la vekt på å forebygge sår. Det er imidlertid tilfeller hvor den
gamle ønsker å klare intimhygiene selv, og dette kan føre til unødvendige hudproblemer og sår.

Fire pasienter fikk palliative behandling, men sykepleierne vurderte dem likevel til å ha en god
prognose. Ingen av de 56 pasientene i dette materialet var vurdert av sykepleier til å ha seks
måneder eller kortere forventet levetid.

7.3 Mål for pleietyngde og risiko for sykehjemsinnleggelse
Vi har målt pleietyngden ved hjelp av en algoritme MAPLe (The Method for Assigning Priority
Levels), som tar utgangspunkt i tre hovedkategorier: Fysisk funksjonsevne (ADL, IADL, fall, evne til
å svelge), Kognisjon (hukommelse, adferd, ustrukturert vandring) og Egenomsorg (håndtering av
medisiner, egen omsorg/uavhengig, redusert matinntak).

I denne undersøkelsen ønsket vi først og fremst å inkludere personer med høy pleietyngde, med
tanke på behov for heldøgnsomsorg. MAPLe er bygget opp med en skala 1–5. I vårt materiale var
median (Md) 4, og det aritmetiske gjennomsnitt (Mn) 3,7, standard avviket 0.8.

Figur 7-4 Pleietyngde målt i MAPLe (skala fra 1-5) relatert til boligtype. N=56 (%)
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Det viste seg at boliger med service har en større andel med eldre som har behov for et «høyt nivå
på pleietyngde». En kan imidlertid merke seg at andelen eldre med «veldig høy pleietyngde», er
tilnærmet likt fordelt på ulike boformer (figur 7.4). Det hadde vært nærliggende å anta at det hadde
vært en lavere andel med høy pleietyngde i eldres egne hjem.

Når det gjelder «høy pleietyngde» var det en lagt større andel som bodde i boliger med service enn
andre boformer. Det var imidlertid ingen statistisk signifikant forskjell på de som hadde hatt
hjemmesykepleie i mer enn 5 år og omfang av pleietyngde.

«Risiko» for institusjonsinnleggelse

For helsepolitikere er det viktig å ha gode parameter for planlegging av behov for institusjons-
plasser. Alder er den sikreste faktoren en har, deretter kommer den eldres evne til egenomsorg og
livsgnist. En studie som fulgte en pasientgruppe over tre år viser at grad av depresjon er en
signifikant predikator på institusjonsinnleggelse (Cohen-Mansfield 2011, Morris mfl. 2013). De
pårørendes evne og vilje til å ha den gamle hjemme, er imidlertid viktigere enn mer generelle
objektive kvalitetsmål.

I vårt materiale var det 82 % som var i risiko for «institusjonsinnleggelse». Dette var
sammenfallende med alle som hadde en pleietyngdeverdi lik eller høyere enn 3 (jf. figur 7.4). Dette
betyr at det er en rekke uavhengige faktorer som må vurderes og ivaretas for å redusere
innleggelse i institusjon. I den sammenhengen er det viktig å forebygge depresjon hos brukere og å
ivareta omsorgsgivers helse- og livskvalitet.

Mann ca. 95 år bodde i tilrettelagt bolig. En morgen var han slapp, orket ikke stå opp. Omsorgs-
arbeideren hadde ikke tid til å være hos han. Hun fikk derfor assistanse fra en sykepleier og
kontaktet fastlegen som la pasienten inn på sykehus. På sykehuset ble det gjort full utredning, men
ingen diagnose ble stilt. Han fikk antibiotikabehandling for sikkerhetsskyld. Han hadde tegn på
underernæring. For sikkerhetsskyld ble det og startet med bleier, noe han aldri hadde brukt
tidligere. Etter ti dager kom han på korttidsopphold og deretter fast plass i sykehjem.

I slike tilfeller burde hjemmetjenesten hatt et beredskaps-team, som kunne gitt tett oppfølging. Den
behandlingen som ble gjort på sykehuset, kunne like godt vært utført i pasientens hjem. Institu-
sjonsinnleggelse er i seg selv et traume som er med på å svekke den eldre ytterligere. Et godt
validert «Global assessment question» predikerer en persons livslengde. Hvordan vurderer du din
egen helse?

Figur 7.5 Vurdering egen helse. N=56 (%)
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36 % av de eldre vurderte sin egen helse som dårlig. Hjemmetjenesten burde organiseres slik at 
det er mulig å få tilbringe de siste levedager i egen bolig. Forskning viser at dersom forholdene blir 
lagt til rette, er verken høy alder eller det å bo alene bestemmende for en naturlig avslutning på 
livet i eget hjem (Agenda Kaupang, 2012). 

7.4 Kommunale tjenester 
I hjemmesykepleien, ble det fattet formelt vedtak om antall timer helsehjelp pr. uke. Dusj ble ofte 
stipulert til ½–1 time pr. uke, avhengig av den eldres behov for tilrettelegging og hjelp. Generelt 
morgenstell var ca. 30 min. Andre besøk som hjelp til måltidsforberedelse og medikamenthånd-
tering ble stipulert til 15–20 minutter. I dette materialet hadde de fleste 3 eller flere besøk fra 
hjemmesykepleien pr. dag. 

Tabell 7.6: Antall time pr. uke med hjemmesykepleie. N=56 

Seks eksempelkommuner Antall timer pr. uke Mn (min-max) Std. 

Hele materialet 8,8 (2,0– 42,0); 6,4 

1. 12,2 (7,0-21,0); 6,7 

2. 5,7 (2,5- 11,0); 3,7 

3. 5,1 (2,0 – 7,0); 2,2 

4. 9,2 (4,5 – 9,2); 3,7 

5. 11,8 (3,5 - 42); 9,1 

6. 6,6 (3,5 -14); 2,9 

Slik det fremgår i dette materialet og i tabell 7.6, har ikke kommunene 2,3 og 6 de mest omsorgs-
trengende eldre i hjemmetjenesten, de får relativt rask fast plass i sykehjem. Kommune 5 benytter i 
større grad rullerende korttidsopphold, og gir omfattende tjenester i de ukene den eldre er i sin 
egen bolig. Kommune 1 hadde tilsynelatende en spesiell situasjon i vår prosjektperiode, hvor både 
korttidsplasser og rehabiliteringsavdelingen ble blokkert av eldre pasienter som hadde behov for 
fast plass. I dette materialet var det ca. halvparten som benyttet seg av dagsenterplass, og mange 
var på dagsenter to dager i uken. Det var langt flere som hadde fått tildelt dagsenterplass, men de 
klarte ikke å bli ferdige om morgenen innenfor de tidsrammene hjemmesykepleien hadde for å 
rekke «skyssbilen». 

25 % av pasientene benyttet seg av rullerende korttidsopphold, mens 32 % hadde mer sporadisk 
korttidsopphold, enten på grunn av avlastning for pårørende eller for å motta ekstra tilsyn etter et 
sykehusopphold. 53 % av pasientene hadde kommunal hjemmehjelp. De fleste fikk tildelt 1 ½ time 
hver tredje uke. I tillegg hadde 9 % privat hjemmehjelp (mulig underrapportert) som kom 2 timer 
annenhver uke, ellers var det flere som hadde pårørende som hjalp til i huset. 

 

7.5 Betydningen av en hensiktsmessig pleie og omsorgsstatistikk 
I Norge har en brukt mange ressurser på å utvikle en hensiktsmessig pleie og omsorgsstatistikk. I 
1995 hadde de første 50 kommunene fylt ut registreringsskjemaet Gerix på sine brukere (Sørbye 
mfl. 1998). Gerix ble videreutviklet (Sosial- og helsedepartementet 2000, Westnes 2003). Først i 
2006 ble kommunene pålagt å registrere alle brukerne Det er et nasjonalt register med data om 



R9342 

VID - vitenskapelige høgskole og Agenda Kaupang                     76   

brukers ressurser og bistandsbehov til dem som søker om eller mottar tjenester hjemlet i 
sosialtjenesteloven eller kommunehelsetjenesteloven, og hvilke tjenester som yte (Tøndel 2013). I 
dag er dette grunnlaget for en landsdekkende individbasert pleie og omsorgsstatistikk (IPLOS). Det 
er utfordrende å utvikle et registreringsskjema som skal dekke en så forskjellig brukergruppe i 
kommunehelsetjenesten. Internasjonalt finnes det gode vurderingsskjema som kan generere 
kvalitetsindikatorer, risikofaktorer og algoritmer – mange av disse er imidlertid diagnose, symptom 
eller funksjonsspesifikke. Vi valgte å benytte Resident Assessment Instrument for Home Care 
(RAI-HC) i denne undersøkelsen. Dette er et omfattende geriatrisk verktøy. Vi benytter en web-
basert analyseverktøy (www.raisoft.fi) som analyserer dataene automatisk på individ og 
gruppenivå. 

 

Heldøgns omsorg – hva er et rettferdig tilbud? 
I vårt materiale (jf. fig. 4.2) svarte alle de kommunale ledere som ble intervjuet at det skjer en lik 
praksis for tildeling av heldøgns omsorg i deres kommune, men at de manglet god statistikk for å 
kunne planlegge. Informantene fra tildelingskontor og sykehjemsansatte brukte IPLOS-data som 
kriterium for tildeling av langtidsplasser. De benyttet gjennomsnittsverdi på funksjonsvariablene i 
IPLOS. Det ble ikke vist til algoritmen for beregningen av samlemålet for pleietyngde i IPLOS (Mørk 
mfl. 2013). 

RAI-HC benytter algoritmen «MAPLe» (jf. figur 4.7) for å måle pleietyngde. MAPLe gir empirisk 
basert beslutningsstøtte som kan brukes til tildeling av ulike nivå av kommunale tjenester, enten de 
gis i egen bolig eller bolig med heldøgnstilbud. MAPLe er testet og validert, og brukt som veiviser 
for tildeling av sykehjemsplasser, beregning av stressbelastning for omsorgsgiver og vurderinger 
om hvorvidt en pasient ville hatt det bedre i en bolig med mer service. MAPLe kan brukes på 
individnivå for å støtte klinisk beslutningstaking, men kan også brukes på systemnivå for å 
informere om den totale omsorgsbyrden og behov for helsepolitiske endringer i en kommune.  

Tall fra SSB i perioden 2007-2012 viste at 24 % av eldre over 80 år som mottok hjemmetjenester 
hadde 24 % et omfattende omsorgsbehov. I vårt materiale som er selektert for risiko for 
institusjonsinnleggelse var 55 % vurdert til å ha et høyt eller veldig høyt omsorgsnivå. 

Kvalitet er noe mer enn tjenestetildeling 
Rapportene fra SSB angående IPLOS gir grundig statistikk om tjenester og tjenestemottakere, men 
forteller lite om pasientene. Ord som smerter, søvnproblemer, angst eller depresjon er totalt 
fraværende. 

Viktige resultater fra denne undersøkelsen viste at en stor andel av hjemmeboende eldre mottok 
smertestillende medikamenter (63 %), at sovemedisiner ble gitt til 46 % og at mange slet med 
depresjon og depresjon (henholdsvis 23 og 18 %).  

Ut fra funnene i prosjekt har vi laget en tabell som viser forskjellen på informasjon gitt ved 
henholdsvis IPLOS og RAI-HC. I den sammenheng er det viktig å understreke at IPLOS som et 
registerskjema mens RAI-HC et vurderingsskjema. I tabell 7.7 fremgår det at informasjonene som 
fremkommer ved bruk av RAI-HC gir mye fyldigere informasjon om pasientens situasjon og behov 
enn hva IPLOS bidrar med 

 

 

 

 

 



                        Færre institusjonsplasser, mer omfattende hjemmetjenester 

VID - vitenskapelige høgskole og Agenda Kaupang                    77   

Tabell 7.7 En sammenligning av utvalgte variabler i IPLOS og RAI-HC. 

 IPLOS (skala 1-5)*  RAI-HC (skala tilpasset ulike spørsmål) 

Kognitiv svikt Hukommelse 
Kommunikasjon 

Evne til å styre av egen økonomi**  
Evne til å administrere medikamenter** 
Korttidshukommelsen intakt 
Evne til å gjøre seg forstått 
Evne til å forstå andre 
Prosedyre hukommelse 
Evne til å ta beslutninger i dagliglivet 

Toalett 
 

Har behov for 
bistand/assistanse til å 
utføre toalett besøk/-
funksjoner. 

Skiller mellom a) Forflytning til og fra toalett 
og b) Hjelp til mer intimpleie, skifte klær, 
bleier, stomi evt. kateter** 
Eget punkt om blære og tarm kontinens og 
bruk av hjelpemidler** 

Spise Har behov for 
bistand/assistanse til å 
innta servert mat og å 
drikke. 

I hvilken grad en har evne til å få i seg mat 
og drikke; inkludert sonde evt. annen 
parenteral ernæring. 
Høyde og vekt 
Ernæringsspørsmål 
Hvordan maten blir gitt (normalkost, 
konsistens, diet andre spesielle hensyn 
Tann og munnstatus 

Sosial fungering 
(IPLOS) 
Sinnsstemning og 
atferd (RAI) 

Sosial deltakelse 
Beslutninger i dagliglivet  
Styre atferd 

Tegn på mulig depresjon, angst eller 
nedstemthet 
Selvrapportert humør 
Atferdssymptomer 

 
Psykososial velvære 

 Sosiale relasjoner 
Endring i sosiale aktiviteter 
Hvor lenge er den eldre alene 
Livsbelastninger siste 90 dager 
Vurdering av egen helse 

Pårørendes 
situasjon 

Bor sammen med 
Omfang av omsorgstimer 

Bor sammen med 
Omfang av omsorgstimer 
Omsorgsgiver opplevelse av å komme til 
kort 

*En skåre ≥ 3 krever personbistand ** Skala 1-6 (0= uavhengig; 6= Totalt avhengig av hjelp) 

Anbefalinger: Brukere av hjemmetjenesten med ulike hjelpebehov blir vurdert både med IPLOs og 
RAI-HC for å vurdere i hvilken grad de er korrelasjon mellom disse to skjemaene i forhold til 
pleietyngde nivå, kognitiv fungering, ernæring, sosialfungering og pårørendes situasjon 

7.6 Oppsummering 
Samhandlingsreformen har ført til et økt press på hjemmetjenesten, med flere kompliserte 
pasienter. I dette materialet har hjemmesykepleierne i de enkelte kommuner funnet frem til de eldre 
som fikk mest omfattende pleie. Vi har i dette kapittelet vist kompleksiteten i skrøpelige og eldre sin 
situasjon i grenselandet mellom egen bolig og institusjon. Ofte kan det være små endringer som 
fører til et markert skille. Ved å bruke rullerende korttidsplasser i sykehjem, kan kommunene 
frigjøre flere sykehjemsplasser og dermed ha en lavere dekningsgrad. I stedet satser kommuner, 
som Kristiansand på et omfattende hjemmesykepleietilbud. For å kunne planlegge behovet for rett 
omsorgsnivå, så er det nødvendig med gode kartlegginger for å vurdere mindre endring i den 
enkeltes situasjon. Rett omsorgsnivå er ikke avhengig av en spesiell type bolig. Det avgjørende er 
at kvalifisert personalet kan bistå den eldre, i den boligen pasienten til enhver tid befinner seg i. 
Kartlegging ved hjelp av RAI-HC er mer omfattende enn ved bruk av IPLOS, men er en bedre 
veiviser for pleiebehov og anbefales derfor brukt i klinisk praksis.  
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8 Pårørende  
Materialet til dette kapittelet er hentet fra to kilder A) Opplysninger innhentet fra sykepleierne i 
forbindelse med RAI-HC vurderingen av hjemmeboende pasienter, N=56. B) Telefonintervju med 
nærmeste pårørende med vekt på hvordan de opplever sin nærmeste situasjon, erfaringer med 
hjemmetjenesten og deres forslag til forbedring, N= 36. 

Et sentralt spørsmål er hvilken rolle de pårørende har når det gjelder kommunal innretning av 
heldøgnstilbud. Erfaringer viser at når de pårørende og spesielt ektefeller og omsorgsgivere ikke 
klarer mer, er det behov for omfattende opptrapping av kommunale omsorgstjenester. De 
pårørende bør derfor ha en viktig plass i kommunal planlegging av helsetjenester til eldre.  

8.1 Omsorgsgivere sin situasjon 
Til tross for høy gjennomsnittsalder, levde 22 % av de eldre i vårt datamateriale sammen med sin 
ektefelle. De hadde ofte god støtte av sine barn. Sønner og døtre utgjorde den største andelen av 
uformell hjelp (62 %). For enkelte var det helt naturlig å gå inn i denne omsorgsrollen, mens andre 
følte seg forpliktet til det. I enkelte tilfeller hadde det vært et anstrengt forhold mellom foreldre og 
barn tidligere, mens for de fleste opplevedes det som meningsfylt å kunne gi omsorg når en av 
foreldrene trengte det. Uansett hvilke relasjoner det hadde vært tidligere, var det tungt å forholde 
seg til aldersdemente for pårørende. Den eldre kan ha flere uformelle hjelpere. En datter er kanskje 
oppført som primærhjelper og sønnen som sekundær hjelper. 

Tabell 8.1. Primær og sekundær omsorgsperson som gir uformell hjelp. N=56. Angitt i prosent 

 Primær hjelper (%) Sekundær hjelper (%) 

Barn/svigerbarn 61 41 

Ektefelle/partner 18 5 

Annen slektning 16 14 

Venn/nabo - 4 

Ingen uformell hjelp 5 36 

Totalt 100 100 

 
Det var 27 % av primær hjelperne som bodde sammen med pasienten, og 8 % av sekundær 
hjelperne.  

Tabell 8.2 Primær og sekundær omsorgsperson som gir ADL og ADL hjelp. N=56 

 IADL (%) ADL (%) 

Primær hjelper 61 36 

Sekundær hjelper 30 20 

For mange uformelle hjelpere var det langt lettere å hjelpe til med praktisk bistand enn hjelp til 
personlig stell. Personlig stell ble overlatt til hjemmesykepleien, mens ektefelle og døtre kunne 
hjelpe ved andre behov som å gå til lege, handle mat og betale regninger. 



                        Færre institusjonsplasser, mer omfattende hjemmetjenester 

VID - vitenskapelige høgskole og Agenda Kaupang                    79   

Tabell 8.3. Antall timer totalt gitt siste tre døgn fra uformell hjelper. N=56. Angitt i prosent 

Antall timer % 

0 36 

1-3 36 

4-7 16 

8-14 9 

36 2 

72 2 

Totalt 101 

For pårørende som bodde et stykke unna, var det ofte jevnlig telefonkontakt og besøk på faste 
ukedager. Sykepleieren vurderte at det var en sterk og støttende relasjon til familien i 77 % av 
tilfellene. Når det gjaldt mulighet for å leie privat hjelp, svarte 39 % at det var det ikke behov for, og 
at de hadde den hjelpen de trengte, 41 % svarte imidlertid at dette ble opplevd som positivt på 
grunn av kontinuitet og kjennskap til hvordan den gamle ville ha det. Det var ofte den samme 
personen som hadde vært hos den gamle i flere år og visste hvordan den han eller henne ville ha 
det. Den private hjelpen var ofte billigere enn den kommunale hjelpen.  

Pårørendestress 

Pasientgruppen vi har inkludert i studien er «skrøpelige eldre som mottar omfattende hjelp». Vi har 
ikke funnet undersøkelser som spesifikt har sett på pårørendes situasjon til eldre 80+ som er i 
grensen mellom hjem og institusjon. Internasjonalt er det testet ut ulike mål for opplevelse av «care 
burden stress». I RAI-HC vurderte sykepleierne pårørende sin opplevelse av følgende utsagn: A) 
omsorgspersonen ikke er i stand til å fortsette omsorgen B) omsorgspersonen opplever for lite 
støtte og C) omsorgspersonen uttrykker uro/fortvilelse. 

Tabell 8.4. «Care burden stress». N=56 

Omsorgspersonen % 

Ikke i stand til å fortsette omsorgen 14 

Opplever for lite støtte 16 

Uttrykker uro/overveldet 14 

Andel som har scoret på et eller flere av disse utsagnene 30 % 

I denne undersøkelsen viste 30 % av de pårørende tegn til stress. Dette samsvarte med 
vurderingene der brukeren selv eller de pårørende mente at den eldre ville fått det bedre i en bolig 
med mer tilsyn (16 %), eller ved å flytte til en institusjon (18 %). 
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Ektefeller 

Der ektefellene bor sammen md pasienten, klarer de seg langt lengre i egen bolig. Mannen tar seg 
av bilkjøring, handling og litt tyngre løft, kvinnen tar seg av matlaging og stell av klær. Når den ene 
begynner å skrante glir tradisjonelle kjønnsroller over i hver andre. Utad ser det ut til at de fungerer 
relativt bra. Dersom den ene ektefellen får en oppblussing av en kronisk lidelse, blir akutt syk eller 
faller – blir det svært tydelig at hverdagen rakner. Selv voksne barn kan ha problemer med å forstå 
hvor marginal situasjonen har vært.  

Kvinne ca. 85 år, ble enke for 2 ½ år siden. Da først skjønte søsteren hvor dårlig hun var kognitivt, 
samtidig som hun var utslitt etter omsorg for mannen. Mannen hadde ordnet med økonomi og 
papirer, og hun med pleie og omsorg av mannen inntil han døde. 

Moren, ca. 85 år, har vært dement i flere år, og faren hadde stelt henne inntil han selv ble akutt syk 
og måtte inn på sykehus. Da fikk kona plass på sykehjem. Faren var på korttidsopphold før han 
kom hjem. Han husker ikke så godt lengre. Han bor i enebolig og er relativt isolert, men han trives i 
hjemmet sitt og ønsker ikke å flytte. 

Han, ca. 85 år, hadde vært den sterke i et parforhold hvor hun, ca. 90 år, hadde vært psykisk 
ustabil med utagerende og paranoide trekk. Han hadde nå fått en demensdiagnose. Han var helt 
avhengig av selskap med samboeren. Hun hadde i tillegg til å være psykisk ustabil nå fått en 
medisinsk diagnose. Hjemmesykepleien hadde store utfordringer med å gi et tilfredsstillende tilbud. 

Mannen, ca. 80 år, fikk hjerneslag for ti år siden med påfølgende afasi. Han kan ikke snakke og må 
ha hjelp til morgenstell, bading, til å stå opp (30 minutter) og til å legge seg (15 minutter). Hun må 
hjelpe han til toalettet. Han kan reise seg opp på egenhånd men må ha tilsyn. De har de 
hjelpemidlene de trenger og får hjelp fra hjemmesykepleien ca. 45 minutter hver dag. Utover det 
gjør hun alt i huset. 

Nærmeste pårørende 

Både sønner og døtrer ga hjelp til sine foreldre. Sønnene ordnet med vedlikehold av bolig, juridiske 
og økonomiske forhold. Døtrene hadde hovedkontakten med hjemmesykepleien og tok vare på de 
huslige syslene. Der bare et kjønn var representert, kunne svigerdøtre og svigersønner stille opp. 
Flere av døtrene som ble intervjuet var i redusert stilling eller var førtidspensjonerte. 

Datteren sluttet å jobbe for noen år siden. Hun gir ingen direkte omsorg. Hun handler, vasker og 
stryker klærne til mor ca. 95 år, og ser etter at hun har det fint i heimen. Besøker henne 2–3 ganger 
i uken. Hun synes dette er bare hyggelig fordi moren er et solstrålemenneske, en gledesspreder. 

Datteren jobber i halvstilling. Moren ca. 90 år har blitt tiltalende kognitivt svekket de siste tre årene, 
hun er også mer psykisk ustabil, engstelig, har problemer med å ta beslutninger, går i stå, 
motsetter seg ofte pleie og kan være verbalt aggressiv. 

Datteren har hatt redusert jobb, for å kunne ta seg bedre av moren. For 15 år siden fikk moren 
diagnosen Alzheimers i en alder av ca. 75 år. Til tross for diagnosen var moren bare omsorgsfull 
og snill. Hun var opptatt av at alle hadde det bra. Hun har aldri forlatt sin morsrolle, en rolle hun 
hadde viet livet til fullstendig.   

Moren, ca. 80 år, har alltid hatt en sterk vilje og er vant til å klare seg selv. Men hun er svært 
avhengig av hjelp. Datteren var nå på arbeidsavklaringstiltak og ville gjerne tilbake på jobb til tross 
for vonde skuldre. Hun er sikker på at dersom hun får hun jobb, må moren ha heldøgnstilbud. 

Datteren er arbeidsledig og kan stille opp for sin far ca. 85 år, som nettopp har fått en 
demensdiagnose. Datteren hjelper faren med handling, økonomi og juridiske spørsmål. Faren 
ringer ofte opp til 10 ganger i døgnet, også om natten. Datteren blir sliten. 
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Datteren var uføretrygdet, dette gjorde at hun var mer fleksibel til å være hos moren, ca. 90 år. 
Moren ville ikke møte noen mennesker. Hun var bare inne i leiligheten. Dagsenter var uaktuelt. 
Hun leste og så på TV, men datteren var usikker på hvor mye hun fikk med seg. Det var til sine 
tider tungt å være pårørende. Det hadde vært tøffe tak. Det var langt lettere å hjelpe med de 
fysiske tingene som handling og vasking, enn å støtte på det mentale plan.  

Datter, 57 år. Mor skulle på et korttidsopphold, hun fikk plass på en langtidsavdeling, istedenfor et 
avlastningssenter. Der var det ikke tilrettelagt for henne, men hun trivdes. Pappa havnet på 
sykehus da mor var på sykehjemmet. Han har mye belastninger selv, men vil gjerne at mor skal bo 
hjemme. Hun er nå hjemme igjen glad, men forvirret. 

8.2 Bundet til hjemmet 
Flere av de pårørende ønsket seg en besøksvenn som kunne være tilstede, slik at de selv kunne 
føle seg mer fri til å gå ut. 

Kone 68 år. Jeg er veldig glad i min ektefelle, men det er som å være på jobb 24 timer i døgnet. 
Min ektefelle er hjemme istedenfor å bo på institusjon. Dette betyr mye for meg også. Godt å kunne 
være til så god hjelp for min mann. 

Kona, sier at å være pårørende er nesten som å ha husarrest. Hun kommer seg nesten ingen 
steder når mannen, ca. 75 år, er hjemme. Hun kan kun være borte maks en time før hun må hjem 
igjen for å hjelpe han på toalettet. Timen hun kan være borte brukes på å handle mat eller på 
trening to ganger i uken, Hun tar da bussen og rekker akkurat å trene på treningsstudio før hun må 
hjem igjen. 

Kona, ca. 75 år, er helt avhengig av mannen. Han blir veldig bundet til hjemmet. Han har en 
arbeidstid fra kl. 08 til 22. Han gir henne medisiner før hjemmesykepleien kommer kl. 09. De steller 
henne i ca. ½ time. Deretter «kjører» han henne inn på kjøkkenet, gir henne mat osv. Mannen kan 
kun være borte fra huset maksimalt 1 ½ til 2 timer mens kona sitter i stuen. 

8.3 Korttidsopphold 
For mange pårørende er ordningen med korttidsopphold det som gjør det mulig for dem å ha 
ansvaret som omsorgsgivere. Begrepet avlastningsopphold blir ofte brukt synonymt med 
korttidsopphold. For ektefellene er det ikke først og fremst arbeidsbyrden, men et opplevd ansvar 
for å skulle strekke til. For andre pårørende er det også stressende hele tiden å ha dårlig 
samvittighet for ikke å stille opp nok.   

Enkelte kommuner er flinke med at pasientene har faste rullerende korttidsopphold. Totalt benytter 
25 % seg av en slik ordning. I perioden de er hjemme, kan de også få benytte dagsenter. Dette 
praktiseres imidlertid noe ulikt. I en kommune har «rullerende» pasienter bare rett til to dager på 
dagsentret pr. uke, mens andre kommuner gir tilbud om fem dager. For noen (32 %) benyttes 
korttidsopphold mer sporadisk, enten som avlastning for familien, eller som ekstra oppfølging etter 
en akutt helsesvikt. 

Det er godt for omsorgsgiver å vite at de av og til kan ha helt fri. Samtidig er det ikke alle eldre som 
klarer omstillingen fra hjem til bolig like lett.  

Mannen, ca. 80 år, er innvilget korttidsopphold 5–6 ganger i året. Fem uker hjemme og 2 borte er 
livet, men det blir ofte færre opphold sier hun siden de har mangel på korttidsplasser i kommunen. 
Når mannen er på korttidsopphold lever hun, da møter hun venner og drar på ferie til Kreta eller 
lignende med venninner en gang hver sommer. 
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Hjelpebehovet har økt på de siste 4–5 årene. Hun, 75 år, har hatt korttidsopphold på sykehjem, 
dvs. 1 uke avlastning og 3 uker hjemme. Dette er nå endret, de prøver ut 1 uke på sykehjem og 2 
uker hjemme. 

Moren, ca. 90 år, har et svært omfattende tilbud, og hun er takknemlig over å få ha sin egen 
leilighet som base. Hun har hjemmesykepleie fire ganger daglig og er på dagsenter de to dagene i 
uka, når hun ikke er på rullerende korttidsopphold – 3 uker sykehjem, 3 uker hjemme. Hun ville hatt 
glede av dagsenter hver dag, men reglene er slik at har en «rullering», så er det det tilbudet man 
får. Det blir gjort unntak dersom pårørende er bortreist. 

Moren, ca. 90 år, begynte å bli urolig når det nærmet seg korttidsopphold. Datteren lot derfor være 
å snakke om det, men et par dager før tok hun fram kofferten og begynte å pakke litt tøy. På denne 
måten forstod moren gradvis at nå skulle hun ut å reise. Når hun kom til sykehjemmet var hun blid 
og fornøyd. Sønnene hennes mente hun burde få fast plass, men datteren så at moren trivdes hos 
seg selv også. En dag de hadde vært ute og kjørt og kom tilbake, smilte moren og sa, «Det er godt 
å kunne ha et hjem.» 

Når det gjelder bruk av dagsenter forteller flere som bor i egen bolig at de har fått innvilget dag-
senterplass. Det oppleves imidlertid at det blir for hektisk om morgenen. Hjemmetjenesten har bare 
noen få minutter pr. bruker for å få dem ut av sengen, vasket og kledd på. Totalt har vi registrert 25 
brukere i vårt datamateriale som er regelmessig på dagsenter. De fleste er der i snitt to dager pr. 
uke. 

8.4 Hjem som institusjon 
De pårørende må hele tiden forholde seg til ulike personer som «invaderer» hjemmet, også i det 
mest private av alt – soveværelser og bad. Pasienten er midtpunktet for hjemmetjenestenes 
ytelser. Ektefellen blir nærmest en statist som skal være i bakgrunnen og legge alt til rette. 
Kjærligheten og omsorgen til den pleietrengende gjør at «den friske» ektefellen strekker seg langt. 
Det fremkommer i materialet at ikke bare pasienten, men også ektefellen måtte innordne seg etter 
hjemmesykepleiens rutiner. Det var best å være klar til å ta imot dem om morgenen, selv om en av 
og til kunne ha lyst til å sove litt lenger. 

Det er vanskelig å forholde seg til så mange ulike personer, både for de pårørende og de eldre. Det 
er stadig nye pleiere som skal læres opp og fortelles hva den aktuelle pasient ønsker av stell og 
omsorg. Ofte virker det som om pleieren som kommer inn ikke har noen bakgrunnsinformasjon om 
pasientens situasjon. Spesielt er det vanskelig når rutiner blir endret, legetimer, 
sykehusinnleggelser og nye forordninger. Det er tilsynelatende lite kommunikasjon på tvers av 
omsorgsnivåene og innad i hjemmetjenesten. Pårørende opplever at de må følge med dersom 
behandling og pleie skal bli fulgt opp. 

Flere pårørende uttrykker at det burde være et mindre team med personer som kjente de enkelte 
pasienten. En datter uttrykte det slik: Alt skulle skje så fort. De hjalp moren inn på badet, løp så på 
kjøkkenet for å stelle i stand mat, så tilbake til bade for å følge moren til spisebordet. Ingen har tid 
til å prate. Når datteren spør om de kommer tilbake dagen etter, vet ikke pleieren hvor hun skal. 
Listene blir ikke kjent før neste morgen. 

De pårørende etterlyser også bedre kommunikasjon mellom de ulike pleierne som går til de 
samme pasientene. Det er lite skriftlig dokumentasjon, og pårørende føler seg usikre på hvor mye 
av den muntlige rapporteringen som når fram til rette ansatte. 
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8.5 Besøksvenn
Til tross for omfattende hjemmetjenester og tilsyn av pårørende er likevel en stor andel av
pasientene alene. Birkeland (2013) viser til at ensomhet ble hverken av sykepleierne eller
pasientene betraktet som et omfattende problem i hjemmetjenesten. Men selve ordet og begrepet
er ofte preget av taushet og tvetydighet. I vårt materiale var mange alene i flere timer i løpet av en
dag, 30 % var alene mer enn åtte timer.

Figur 8.1 Antall timer alene. N=56 (%)

Søsteren er bekymret over at hennes søster, ca. 85 år, isolerer seg. Hun ville verken på
korttidsopphold eller dagsenter. Hun mente at pasienten ville ha stort utbytte av en besøksvenn,
som kunne ta henne litt ut, samt være en hun kunne prate med.

Sønnen ville gjerne at moren, ca. 95 år, skulle søke omsorgsbolig for å ha mer tilsyn og et sosialt
miljø rundt henne. Hun vil ikke på dagsenter. Hun beveger seg svært lite, sitter i sofaen og ser på
TV.

Kvinne ca. 95 år. Alt i alt syntes pårørende at det gikk greit. «Hun får vel det hun trenger». Etter
siste fall skulle hun starte med hverdagsrehabilitering, sannsynlig når hun var på eldresenteret. Her
skulle hun være tre dager i uka. Men det hendte hun ikke kom seg videre.

8.6 Oppsummering
Pårørende er jevnt over svært fornøyd med den kommunale hjemmetjenesten. Når det gjelder
spesialutstyr for funksjonshemmede føler de pårørende at den eldre har det vedkommende
trenger. De opplever at den eldre trives i eget hjem, samtidig bekymrer barna seg over at den
gamle blir mye alene. Bekymringen over at det kan skje en ulykke, eller at det blir en akutt endring i
den eldre sin allmenntilstand er alltid tilstede. Det er høy korrelasjon mellom pårørendes tegn på
stress og deres ønske om at brukeren får en bolig med mer tilsyn eller kommer på institusjon.

Nærmeste pårørende er ofte den eneste som har oversikt over den eldres totale «portefølje». Ofte
kan det være flere ulike aktører inne i bildet, uten at alle er orientert. Flere av de eldre har også
tilbud innen spesialisthelsetjenesten, og dette er ikke alltid koordinert med fastlegen eller
hjemmetjenesten.

Flere pårørende etterlyser en ukeoversikt som inneholder fagutdanning til hjelperen, navn og
telefonnummer på de som skal komme på «besøk», samt kortbeskrivelse av den enkeltes konkrete
oppgave i forhold til den eldre. Dersom de pårørende opplever at tjenestetilbudet fungerer bra, har
de ikke behov for en bolig på et høyere omsorgsnivå.
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9 To mulige fremtidige baner for heldøgnstilbudet  

9.1 Innledning 
Vi har foretatt en framskrivning av sykehjem og andre botilbud for eldre i to alternative baner. I det 
ene alternativet blir dagens dekning videreført, og i det andre alternativet blir dekningen redusert i 
løpet av ti år til et nivå som er vanlig i de andre nordiske landene. Resultatet av beregningene viser 
store forskjeller mellom alternativene i behovet for investeringer i botilbud for eldre.  

Først i kapitelet blir det lagt frem argumenter som taler for at det er sannsynlig med en reduksjon i 
behovet i årene som kommer. Disse argumentene bygger til dels på informasjon lagt frem i tidligere 
kapiteler av rapporten. 

9.2 Trolig redusert behov for sykehjem og andre botilbud de neste årene 
Det er flere forhold som peker i retning av en reduksjon i andelen eldre over 80 år som vil ha behov 
for sykehjem og andre botilbud. Reduksjonen vil trolig omfatte både heldøgnstilbud og andre 
botilbud for eldre. Følgende forhold peker i retning av en reduksjon: 

 Lavere dekning i andre nordiske land. Dekningen for sykehjem og andre botilbud til eldre over 
80 år er rundt 50 % høyere i Norge enn de andre nordiske landene (Finland, Danmark og 
Sverige), jf. figur 3.8. Situasjonen i disse tre landene er en indikasjon på at det er mulig med et 
tilbud med betydelig lavere dekning enn i Norge. 

 Redusert dekning gjennom 25 år: Trenden i Norge og de andre nordiske landene har gått i 
retning av redusert dekning for tjenester til eldre både i institusjon og i hjemmet (jf. figur 3.9). 
Statistikk fra KOSTRA for dekningen av heldøgns omsorg i boliger og institusjon peker i 
samme retning (jf. figur 3.3). 

 Økt levealder: Levealderen har økt betydelig de siste årene. Det er mulig at økt levealder gir 
flere spreke år, og at eldre over 80 år derfor vil få noe mindre behov for bistand enn før. 
Resultatet vil også være redusert behov for heldøgns omsorg. Dette forholdet blir utdypet 
under. 

 Bedre hjemmetjenester: Våre intervjuer med ledere i de 26 kommunene viser at kommunene 
satser systematisk på utviklingen av hjemmetjenester som et alternativ til sykehjem. 
Utviklingen innebærer også at kommunene tar i bruk mulighetene som ny teknologi gir. 
Politikere på lokalt nivå støtter utviklingen. Vår kartlegging av skrøpelige eldre som bor 
hjemme, og intervjuene med pårørende viser at kommuner med lav dekning gir et tilstrekkelig 
omsorgstilbud (hjemmetjenesten, dagsenter, korttidsopphold).  

 Økt satsing på mestring: Mange kommuner legger økt vekt på egenmestring og at eldre selv 
skal ta ansvar for eget liv. Dersom kommunene lykkes med denne satsingen vil behovet for 
kommunal omsorg kunne reduseres. Etter det vi kjenner til, finnes imidlertid foreløpig lite 
forskningsmessig dokumentasjon av slike effekter. 

 Eldre tar i større grad ansvar for egen bolig: En del kommuner har lagt til rette for utbygging av 
lettstelte boliger for eldre, gjerne nært sentrum av kommunene. De eldre eier selv disse 
boligene. Det har vist seg at slike boliger på det private markedet kan være populære for 
gruppen av over 50 år. Byggingen av disse boligene kan redusere behovet for utbygging av 
boliger i kommunal regi. Det antas at det i mange kommuner fortsatt er et potensial for 
utbygging av slike boliger i det private markedet. 

Mer om betydningen av økt levealder 

Levealderen har økt betydelig de siste årene. I Langballe og Strand (2015) blir det lagt frem tre 
hypoteser om hvordan alderdommen kan arte seg.  
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«I «kompresjonshypotesen» antas det at økt levealder betyr flere år med god helse og fungering 
fordi sykdommene debuterer senere, og typiske alderdomssvekkelser og sykdommer vil være 
komprimert til våre siste leveår. 

I motsetning antar «ekspansjonshypotesen» at vi vil få flere leveår med sykdommer og dårlig 
helse, fordi flere overlever og opplever å bli gamle med sykdommer som før hadde dødelig utgang 
tidlig i livet. 

«Ekvilibriumhypotesen» foreslår noe midt imellom – endringer i kroniske sykdommers 
alvorlighetsgrad og progresjon, vil holde samme tempo som endringer i dødelighet. Med et slikt 
scenario vil andelen år med alvorlige sykdommer og funksjonsnedsettelser i befolkningen 
stabiliseres eller reduseres, mens andelen år med moderate funksjonshemninger eller mindre 
alvorlige lidelser vil øke.» 

Forskningen gir ikke noe klart svar om hvilken av disse hypotesene som er mest riktig. En rimelig 
antagelse kan være at økt levealder vil kunne gi flere spreke år, og at eldre over 80 år derfor vil ha 
noe mindre behov for bistand enn tidligere. 

Statlig tilskudd i strid med det finansielle ansvars prinsipp 

Husbanken gir betydelige tilskudd til kommunale investeringer i sykehjem og omsorgsboliger med 
heldøgns omsorg. Som nevnt i kapittel 2, peker produktivitetskommisjonen på at tilskuddene finan-
sierer opp til 70 % av investeringskostnadene og kan føre til at satsingen på heldøgn omsorg kan 
gå på bekostning av hjemmebaserte tjenester.  

Et alternativ kan være at de øremerkede tilskuddene ble avviklet, og at disse midlene ble tildelt 
gjennom rammetilskuddet. Finansieringen av sykehjem og omsorgsboliger ville da vært lik som 
finansieringen av øvrige kommunale bygg. En slik finansiering ville bli i samsvar med det finansielle 
ansvars prinsipp, som var sentralt ved innføring av det statlige inntektssystemet midt på 1980-
talllet. Prinsippet innebærer at det er en aktør som skal vurdere de samlede fordelene og ulempene 
av et tiltak. Den statlige finansieringen innebærer at kommunene bygger ut mer enn det som er 
fornuftig, fordi kommunene bare bærer en del av kostnadene.  

Det finansielle ansvars prinsipp skal altså bidra til å redusere effektene av en delt finansering. 
Dersom kommunene fikk et helhetlig ansvar for finansieringen, vil de endrede incentivene trolig 
bidra til en raskere reduksjon av dekningsgradene.  

9.3 Forutsetninger brukt i beregningene 
Vi har foretatt en fremskrivning av botilbudet i to alternative baner. I alternativ 1 blir dagens dekning 
for de ulike delene av tilbudet videreført. I alternativ 2 blir den samlede dekningen redusert til et 
nordisk nivå i løpet av ti år (jf. figur 3.8). I dette alternativet er det lagt til grunn at dekningen for det 
samlede tilbudet av institusjon og bolig blir redusert fra et nivå på 21,9 % i 2015 til et nivå på  
15 % i 2025. 

Det er med andre ord lagt til grunn at reduksjonen av dekningen for tilbudet vil fortsette til et nivå 
som kanskje ikke er så usannsynlig. Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til det å anslå hva som 
vil skje om rundt ti år. 

Dagens dekningsgrad for ulike typer plasser er beregnet med utgangspunkt i en publikasjon fra 
SSB (2014). Det er noen mindre unøyaktigheter mellom denne statistikken og annen publisert 
statistikk. Unøyaktighetene er imidlertid av mindre betydning for den store forskjellen mellom de to 
alternativene. Videre er det lagt til grunn at utviklingen av antall personer over 80 år vil skje i tråd 
med framskrivningen til SSB (alternativ MMMM). 
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Figuren nedenfor illustrerer dagens dekning og forutsetningene som er lagt til grunn for utviklingen
fremover. Tilbudet i institusjon er vist med blått og i boliger med grønt. Heldøgnstilbudet omfatter
tilbudet på institusjon og noe av tilbudet i boliger (mørkegrønt).

Figur 9-1 Dagens dekning av botilbud for eldre over 80 år og mulige utviklingstrekk fremover (alternativ 2):
Figuren omfatter hele tilbudet registrert av SSB, utenom det som kalles «egen bolig»

Det er grunn til å anta at de ulike delene av tilbudet vil få ulik utvikling. I det følgende blir dagens
situasjon og forutsetningene for utviklingen fremover nærmere drøftet. Forutsetningene for
utviklingen av tilbudet er blant annet basert på telefonintervjuer med kommunale ledere, som
omtalt i kapittel fire.

� Langtidsplasser (dekning 11,8 %): Dekningen blir vesentlig redusert blant annet som følge av
at en økt andel av heldøgnstilbudet blir gitt i bolig.

� Korttidsplasser (dekning 2,0 %): Disse plassene har fått en betydelig økning som følge av
samhandlingsreformen. De er blant annet viktige for å forberede personer som har blitt skrevet
ut fra sykehus på et liv i eget hjem. Det er lagt til grunn en økt dekning for disse plassene.

� Boliger med bemanning hele døgnet (dekning 2,4 %): Det er lagt til grunn en betydelig økning
av dekningen for disse plassene.

� Andre boliger: (dekning 5,5 %): Dette er boliger som i statistikken er registrert med
«bemanning deler av døgnet», «uten fast personell» og «uoppgitt bemanning». Det er lagt til
grunn en reduksjon av dekningen for disse boligene. Begrunnelsen for reduksjonen er en mulig
utvikling hvor eldre i større grad selv klarer å finansiere en egnet bolig.

9.4 Fremskrivning i to baner
Resultatene av fremskrivningene for de to alternativene er vist i de to figurene nedenfor.
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Figur 9-2 Beregnet botilbud til eldre over 80 år basert på en videreføring av dagens dekningsgrader (alternativ 
1) for ulike tilbud 

Resultatet av fremskrivningen for alternativ 1 viser at behovet for sykehjem og omsorgsboliger blir 
omtrent doblet så stort som dagens nivå på rundt 50 000 til rundt 100 000 plasser i 2040, jf. figuren 
ovenfor. Frem til 2020 er imidlertid det beregnede behovet på omtrent samme nivå. Grunnen til 
dette er at antall personer over 80 år er på et stabilt nivå frem til 2020. 

 

Figur 9-3 Beregnet botilbud til eldre over 80 år basert på en reduksjon av samlet dekningsgrad (alternativ 2) til 
nordisk nivå i løpet av ti år 
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I alternativ 2 blir behovet for sykehjem og omsorgsboliger redusert til et nivå på rundt 70 000 
plasser i 2040, jf. figuren ovenfor. Nivået er rundt 30 % lavere enn i alternativ 1, noe som er et 
resultat av forutsetningen om en tilsvarende reduksjon i den samlede dekningen.  

De neste ti årene blir behovet for sykehjem og omsorgsboliger redusert med 20 % til rundt 40 000 i 
2025. En slik utvikling samsvarer ikke med signalene fra staten om at det i årene som kommer blir 
behov for å styrke tilbudet. For kommunene vil en slik utvikling innebære en utfordring med å finne 
en god anvendelse av bygningsmassen som det ikke lenger er bruk for til omsorgsformål i årene 
som kommer.  

Tilbudet til andre aldersgrupper 

Vårt mandat har vært å foreta en analyse av behovet for den eldste delen av befolkningen. I tråd 
med mandatet er fremskrivningen foretatt for personer over 80 år. Fremskrivningen omfatter altså 
ikke tilbudet til befolkningen under 80 år. Figuren under viser hvor stor del av tilbudet som er gitt til 
ulike aldersgrupper. Fremskrivningen omfatter den delen av tilbudet som er vist i grønt i figuren 
under.  

 

Figur 9-4 Tilbudet om institusjon og boliger fordelt på aldersgrupper 

Samlet omfatter tilbudet til befolkningen over 80 år rundt 55 % av kommunenes samlede tilbud av 
sykehjem og omsorgsboliger, jf. figuren over. Det er de eldste eldre som har fast plass i institusjon. 
Boligtilbudet blir i stor grad gitt til yngre aldersgrupper. De største gruppene blant de yngre 
brukerne er funksjonshemmede og personer med psykiske problemer.   

9.5 Konklusjon 
Det er foretatt en fremskrivning av sykehjem og andre botilbud for eldre i to alternative baner. En 
videreføring av dagens dekning (alternativ 1) gir et beregnet behov frem til 2020 på omtrent samme 
nivå som i dag. Grunnen til dette er at antall personer over 80 år er på et stabilt nivå frem til 2020.  

I alternativ 2 blir derimot behovet for sykehjem og omsorgsboliger redusert i årene som kommer, 
og til et nivå som er 30 % lavere enn i alternativ 1 i 2040. I alternativ 2 er det lagt til grunn en 
dekning på linje med det som er vanlig i de andre nordiske landene. 
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10  Oppsummering og konklusjoner 
I dette avsluttende kapitlet oppsummeres hovedfunn som denne studien har frambrakt, og det 
trekkes konklusjoner på tvers av alle datasettene som har vært anvendt. Hensikten er å besvare de 
overordnede problemstillingene som ble reist i kapittel 1. Avslutningsvis vil det bli gitt anbefalinger 
som bygger på resultatene som er har kommet frem i studien. 

Innledningsvis er det viktig å understreke at sentrale aktører som Husbanken, SSB og kommunene 
anvender begrepet «heldøgns omsorg» forskjellig. Særlig får kravene til personalbase betydning 
for hvor mye som skal regnes som et heldøgns tilbud. SSB og Husbanken stiller ulike krav her. 
SSB sin definisjon omfatter tilbud i institusjon og boliger med personell hele døgnet, og statistikken 
bygger på krav til personalbase, som imidlertid ikke er de samme som tilsvarende krav fra 
Husbanken. Ledere på strategisk og operativt nivå i kommunene har heller ingen felles forståelse 
av begrepet «heldøgns omsorg».  

Det er en utfordring for hele feltet, både administrativt og politisk, når politikere og sentrale og 
lokale beslutningstakere ikke har felles forståelse av begrepene som anvendes. Dette kan blant 
annet gi ulik forståelse av hvor stor dekningsgraden er, og hvor stort behov man egentlig skal 
dekke. 

10.1 Mandat og problemstillinger 
Mandatet besto av to overordnet spørsmål og fire presiserende problemstillinger. 

De overordnede spørsmålene er: 

 Er det er mulig å tenke seg en mer lik praksis for beregning av behovet i kommunene? 

 Lar en slik praksis seg overføre til et nasjonalt nivå?  

Problemstillingene er: 

 Hva slags dekningsgrad tar kommunene utgangspunkt i når de beregner behov for heldøgns 
omsorg i en planperiode?  

 Hva forklarer forskjellene mellom kommunal innretning av heldøgns tilbudet?  

 Hva er praksis for tildeling av tjenester, enten i eget hjem eller som heldøgns omsorg?  

 Hva forklarer ulik ventetid mellom vedtak og vurdering av behov for heldøgns plass og tildeling 
av plass? 

Prosjektet har vært avgrenset til å gjelde den eldre delen av befolkningen. Det betyr med andre 
ord, at den delen av heldøgnstilbudet som er rettet mot yngre aldersgrupper ikke er inkludert i dette 
prosjektet. 

For å svare på problemstillingene har det vært anvendt et bredt spekter av ulike typer data. Det er 
gjennomført en gjennomgang av statistikk og begreper, samt en egen litteraturgjennomgang. 
Dessuten har det vært utført intervjuer med en rekke informantgrupper, herunder ledere og plan-
leggere på strategisk nivå (26 kommuner), avdelingsledere på sykehjem (6 kommuner) ledere på 
tildelingskontor (8 kommuner), og med pårørende til eldre med omfattende omsorgsbehov (6 
kommuner). Videre er det gjennomført en kartlegging av omsorgsbehov til eldre med omfattende 
omsorgsbehov (6 kommuner). I tillegg er det gjennomført en dialogkonferanse for å drøfte 
hovedfunn i studien 



R9342 

VID - vitenskapelige høgskole og Agenda Kaupang                     90   

10.2 Hovedkonklusjoner 
De overordnede spørsmålene i studien har vært å besvare om det er mulig med en mer lik praksis 
for beregning av behovet i kommunene, og hvorvidt en slik praksis eventuelt lar seg overføre til et 
nasjonalt nivå.  

Resultatene fra denne undersøkelsen tyder imidlertid på at både de eldre og deres pårørende i de 
fleste tilfeller er fornøyde med omsorgen de mottar, til tross for at dekningsgraden på tradisjonelle 
sykehjemsplasser er under landsgjennomsnittet. 

Kommunene har ulike prioriteringer knyttet til ulike typer pleie- og omsorgstilbud. Dette forklares 
blant annet med størrelsen på eldre-populasjonen i kommunene, geografiske avstander, kommunal 
økonomi og strategi. 

De analysene som er gjort i foreliggende arbeid peker på at det pr. i dag kan være vanskelig å 
bergene en mer lik praksis for behovet av heldøgnsplasser i kommunene. Analysen peker videre 
på at en nasjonal norm for dekningsgrad vil være forbundet med en rekke utfordringer som 
foreløpig ikke er løst. En kommunal veiledende norm kan imidlertid fortsatt være fornuftig, men den 
må kunne differensieres.  

I de påfølgende kapitlene begrunnes disse konklusjonene. 

10.3 Nærmere om svar på de fire problemstillingene  
Her presenteres de viktigste empiriske resultater slik de framkommer i kapitlene foran. Resultatene 
samles under hvert spørsmål KS har reist i sine problemstillinger. 

Her rettes søkelyset mot noen oppsummerende utsagn fra kommunale ledere med hensyn til 
hvilken betydning de tillegger ulike forhold for at de skal lykkes.  

I valget av kommuner har vi lagt vekt på å finne frem til kommuner med en dekningsgrad på om lag 
16 %. Det er derfor viktig å huske på at vårt utvalg av kommuner ikke er representativt. 

Hva slags dekningsgrad tar kommunene utgangspunkt i når de beregner behov for 
heldøgns omsorg i en planperiode?  

Svaret på denne problemstillingen peker på to viktige forhold: på ulikheten i forståelsen av hva 
heldøgns omsorg innebærer, og at dette gir svar som peker på kommunal variasjon. 

I Norge sørger velferdsstaten for omsorgen for de gamle. Det har vært en antakelse at antall syke-
hjemsplasser skal utgjøre 25 % av antall eldre over 80 år. 

På kommunalt nivå er utvikling av heldøgnstilbudet på ulikt vis nedfelt i plandokumenter som 
kommuneplan, budsjett og økonomiplan, helse- og omsorgsplan, plan for botilbud til eldre og 
planer for helse- og omsorgsbygg. Dokumentene kan omfatte overordnede strategier eller være 
mer rettet mot gjennomføring.  

Beregningene av fremtidig behov, blir ofte gjort med utgangspunkt i en videreføring av dagens 
dekningsgrader. Informantene i kommuner med en slik tilnærming, gir uttrykk for at økt satsing på 
hjemmebasert omsorg vil kunne føre til redusert behov for sykehjem og omsorgsboliger med 
heldøgns omsorg. Det er sjelden at en forventet reduksjon er tallfestet. Dette begrunnes med at det 
er vanskelig å vite hvor stor reduksjonen vil bli, og at det kan være greit å tilpasse utbyggingen 
etter hvert som man vinner erfaring med hvor stor reduksjonen faktisk vil bli. 

Resultatene viser at heldøgnstilbudet er et samlebegrep for svært ulike tilbud når det gjelder type 
plass, hvem plassene blir tilbudt, samt omfanget av bemanningen. Eksempler på plasser som har 
blitt omtalt i intervjuene er langtidsplass, skjermede plasser for demente, spesialplasser for 
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utagerende demente, korttidsplass, rehabiliteringsplass, og avlastningsplass. Plassene blir tilbudt 
på sykehjem, aldershjem og i omsorgsbolig. Det er store forskjeller i bemanningen for de ulike 
tilbudene. Den såkalte pleiefaktoren (antall brukere/antall årsverk) vil kunne variere fra rundt 0,2 til 
1,5. 

Der kommunene klarer å skape et reelt likeverdig tilbud, føler både den eldre og deres pårørende 
seg trygge. I praksis inkluderer enkelte kommuner gradvis moderne og private boliger i sin 
heldøgns omsorg. Vi har foretatt en kartlegging av omsorgsbehovet til 56 eldre, som var antatt å 
være de med størst behov for omsorg, og som fortsatt ikke var på institusjon. Her var det 17 % av 
de eldre som bodde i boliger med service som ble vurdert til å ha et «veldig høyt omsorgs behov». 
Den samme pleietyngden hadde også 17 % av de eldre som bodde i egen bolig. Når det gjelder 
«høy pleietyngde» var det i vårt utvalg en langt større andel som bodde i boliger med service. Det 
var imidlertid ingen statistisk signifikant forskjell mellom de som hadde hatt hjemmesykepleie i mer 
enn 5 år og grad av pleietyngde. 

I vårt datamateriale var det 18 % av de pårørende som mente at den gamle burde få komme på 
institusjon. En nesten like stor andel mente den gamle burde få en bolig med mer tilsyn. Utrygghet 
over boforhold er sammenfallende med opplevelse av stress for de pårørende. De opplever at de 
kommer til kort. 

I de seks eksempelkommunene som inngår i denne kartlegging, er det bevisst satset på reduksjon 
i sykehjemsplasser. De kommunene som har klart dette best bruker en kombinasjon av omfattende 
hjemmesykepleie, dagsenterplasser og rullerende korttidsopphold. Dersom et av disse tiltakene 
svikter, eksempelvis at korttidsplassene blir blokkert av eldre som trenger tettere oppfølging i eget 
hjem, rakner hele omsorgskjeden. 

Hva forklarer forskjellene mellom kommunal innretning av heldøgns tilbudet?  

Flere forhold bidrar til å forklare forskjellene mellom kommunal innretning av heldøgnstilbudet. 
Undersøkelsens resultater peker på at forskjellene er knyttet til statlig styring, kommunale 
strategier, boligpolitikk for eldre, dialog mellom yrkesgrupper, samt til Husbankens regler.  

Dekningsgraden for heldøgnstilbudet for kommunene som ble intervjuet, hadde relativt stor 
variasjon, fra 11,4 % til 36,6 %. Det er stor variasjon i hvor stor del av tilbudet som blir gitt i boliger 
med heldøgns tilbud. Noen få kommuner har valgt å gi mesteparten av tilbudet i omsorgsboliger. 
Vanlige begrunnelser for dette, er at omsorgsboliger er bedre for brukeren ettersom de har mer 
preg av å være et hjem, og at slike boliger gjør det mulig med en fleksibel bemanning som tilpasset 
brukernes behov.  

Planleggingen tar ellers utgangspunkt i tilbudet av sykehjem og omsorgsboliger i den enkelte 
kommune. Horisonten for planlegging er lang, ettersom det vanligvis tar fem år eller mer å etablere 
nye botilbud.  

Når det gjelder statlig styring har staten i de siste årene gitt en rekke signaler om at kommunene 
bør satse sterkere på forebygging og tiltak som bidrar til at eldre kan klare seg lenger i egne hjem. 
Samhandlingsreformen, en ny folkehelselov og økt satsing på velferdsteknologi er signaler i denne 
retningen, samt utredningen «Innovasjon i omsorg» er signaler i denne retningen. Samtidig gir 
staten signaler om betydningen av å bygge ut flere sykehjem og boliger med heldøgns omsorg. 
Flere av våre informanter har gitt uttrykk for at disse signalene ikke helt henger sammen, og at de 
opplever at «staten snakker med to tunger». 

Men hensyn til kommunale strategier er det slående hvor mange kommuner som prioriterer å 
utvikle tilbudet på de trinnene i midtre og nedre delen av omsorgstrappen, og hvor mange av 
tiltakene som går igjen i flere kommuner. Mange av kommunene forteller om tiltak på følgende 
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områder: Hverdagsrehabilitering, mobilisering av frivillige og velferdsteknologi med 
trygghetsalarmer. 

De aller fleste informantene gir uttrykk for at politikerne også stiller seg bak strategiene med 
sterkere satsing på hjemmebaserte tiltak som et alternativ til institusjon. Mange forteller om en 
utvikling hvor det blir lagt økt vekt på hjemmebasert omsorg. Det ser altså ut til å være stor grad av 
enighet mellom administrasjonen og politikerne. 

Boligpolitikk for eldre er under utvikling i mange kommuner. Her blir heldøgnstilbudet sett i 
sammenheng med andre botilbud til eldre. Mange kommuner har erfart at sentrumsnære boliger 
kan være attraktive for personer over 50 år. I slike leiligheter kan det være lettere å møte alder-
dommen enn i eneboliger som ligger mer i utkanten av kommuner. Fordelen for kommuner med 
slike boliger på det private markedet, er at de reduserer behovet for utbygging av boliger i 
kommunal regi, og de kan legge grunnlag for en mer rasjonell drift av hjemmetjenestene. 

En annen faktor som kan løftes fram er dialog mellom yrkesgrupper. Bygging av sykehjem og 
boliger med heldøgnstilbud omfatter betydelige investeringer. Byggeprosjektene påkrever at man 
holder god orden på økonomien og den planlagte fremdriften. Noen opplever at det er en utfordring 
å sikre en god dialog med mellom de ulike aktørene, særlig mellom de helsefaglige yrkesgruppene 
som gjerne har ansvar for tjenestene og de «tekniske» yrkesgruppene som har ansvar for 
(gruppeinndelingen) definisjoner av ulike typer heldøgnsboliger. 

Den siste faktoren som skal nevnes her er Husbankens regler: Noen av informantene opplever at 
disse er for lite fleksible. Det er et ønske om å utforme ordninger som gir kommunene anledning til 
mer fleksibelt bruk av byggene etter hvert som behovene i kommunen endrer seg. 

Hva er praksis for tildeling av tjenester enten i eget hjem eller som heldøgns omsorg?  

Resultatene fra våre ulike undersøkelser peker på at ulike typer kognitiv og fysisk svikt begrunner 
praksis for tildeling av tjenester.  

Årsaker til tilbud om plass på sykehjem er kognitiv svikt, kreft, raskt funksjonsfall med økt behov for 
bistand, utagerende demente, aleneboende demente, somatisk svært syke, omsorgsbehov som 
overstiger det som er mulig å gi i hjemmet, omfattende behov for legetilsyn, problemer med 
ernæring, manglende opplevelse av trygghet i hjemmet, behov for tilsyn hele døgnet og død til 
ektefelle som tidligere har bistått. 

Tilbudet om omsorgsbolig blir i stor grad gitt til mange av de samme årsakene som for sykehjem. 
Samtidig er det vanlig å gi et tilbud om omsorgsbolig til brukere som har mindre omfattende behov 
for bistand enn brukere på sykehjem. En begrunnelse som har vært gitt er at brukerne skal kunne 
føle seg trygge i boligen før de blir for skrøpelige. En kommune stiller som krav at beboerne i en 
omsorgsbolig selv skal kunne si fra hvis noe er galt. Flere av informantene peker på at det er vanlig 
å dø i omsorgsboligene i kommunen. 

Enkelte kan fortelle at kommunene har etablert en endret og strengere praksis for tildeling av plass 
på sykehjem. I disse kommunene er det personer på sykehjemmet som er så friske at de ikke ville 
fått tildelt en plass etter dagens praksis. Men det er ikke enkelt å få folk ut av sykehjemmet. For 
«institusjonaliseringen» skjer fort, kanskje bare i løpet av et par uker. 

I intervjuer med avdelingslederne, framkommer det at praksisen i kommunene gjennomgående er 
slik at man forsøker å legge opp til en hjemmetjeneste som er tilrettelagt for en hjemmesituasjon, 
på den måten at de eldre kan bo hjemme lengst mulig. Sykehjemsplasser tilbys vanligvis sent i et 
forløp. Når noen kommer på sykehjem er de som regel er svært pleietrengende og ute av stand til 
å ta vare på seg selv. Ofte kan også en akutt situasjon ha oppstått, for eksempel ved at ektefelle 
plutselig har blitt syk eller av andre årsaker ikke kan ta seg av hjemmesituasjonen mer. Ulike 



                        Færre institusjonsplasser, mer omfattende hjemmetjenester 

VID - vitenskapelige høgskole og Agenda Kaupang                    93   

former for fysisk og kognitiv svikt er de hyppigste årsaker til innleggelse, herunder falltendens, og 
fravær av evne til å stelle seg selv. 

Avdelingslederne peker også på at flere eldre som kunne hatt behov for plass og tilsyn 24 timer i 
døgnet imidlertid ikke får tildelt plass. Mange har stått på venteliste i lang tid, fra ½–1 år. I denne 
perioden er de enten på sykehus, eller på korttidsopphold – eller med tett oppfølging av hjemme-
tjenesten i egen bolig. 

Erfaringene fra vurderingene av pasientenes situasjon og samtalene med de pårørende er at det 
kan være en akutt situasjon som utløser tildeling av hjemmesykepleie. Det er derfor unntaksvis at 
vi i foreliggende datamateriale har møtt eldre som har «mistet» sin hjemmesykepleier, for så å få 
tilbudet tilbake senere. Det er ingen signifikant forskjell på «svært høy pleietyngde» ut fra den 
eldres bosituasjon og om vedkommende er vurdert til å ha en «svært høy pleietyngde». 
Resultatene viser at denne pasientgruppen først og fremst trenger personlig stell, ernæring, 
psykososial støtte, hjelp til medikamenthåndtering og observasjon av endringer i allmenntilstanden. 

Det er en stor utfordring å finne boligtilbud til eldre med ulike grader av kognitiv fungering. Demens 
er ikke et begrep som dekker en homogen gruppe. Her er det viktig å differensiere.  

I vårt materiale hadde vi relativt få eldre med komplekse medisinske utfordringer. Dette er i 
samsvar med tidligere forskning. Norge og de andre skandinaviske landene har hatt en langt bedre 
sykehjemsdekning enn andre europeiske land (Sørbye mfl., 2009). Dette innebærer at når eldre 
pasienter blir akutt dårligere å trenger heldøgnsomsorg vil det ordnes plass i en heldøgnsbolig om 
dette er ønskelig.  

Mange av de oppgavene norsk hjemmetjenester utfører, blir i andre land ivaretatt av pårørende 
som langt oftere bor sammen med pasienten. I Norge tilbringer den eldre mye tid alene i sin 
leilighet, en kan derfor ikke forvente at markerte kliniske endringer vil bli observert raskt nok.  

Hva forklarer ulik ventetid mellom vedtak og vurdering av behov for heldøgns plass og 
tildeling av plass? 

Det siste spørsmålet omhandler hva som forklarer ulik ventetid mellom vedtak og vurdering av 
behov for plass. Analysene peker på noe ulik praksis i kommunene, og det er ikke noen åpenbare 
mønstre som bidrar til å forklare forskjellen. Svar på spørsmålet har til dels sammenheng med 
overordnede politiske føringer og til dels oppbygging av tjenesten for øvrig, men også hvilken støtte 
både eldre og pårørende opplever at de får.  

Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endring av pasient- og brukerettighetsloven, hvor den 
eldre skal ha lovmessig rett til en «sykehjemsplass», anbefaler også innføring av ventelister. 
Ventetid oppstår som følge av tidvis eller permanent mangel på plasser. De fleste av informantene 
i denne studien, forteller at de har nok sykehjemsplasser. Et par informanter forteller at det i 
perioder kan være en utfordring å tilby nok plasser. Disse periodene har imidlertid vært så korte at 
det ikke har vært nødvendig med en permanent utbygging av kapasiteten.  

Våre funn kan tyde på at kvalifisert helsepersonell må konsentrere seg om yngre med mer 
medisinske kompliserte pasienter. Hos eldre brukere av hjemmetjenesten er det mindre erfarne 
pleiere som har ansvaret for den daglige omsorgen. Med tettere medisk faglig oppfølgning i 
hjemmet, kunne institusjonsinnleggelse bli utsatt ved å gi medisinsk hjelp i hjemmet ved en akutt 
sykdom som forverring av den eldres tilstand. Hverdagsrehabilitering etter sykehusinnleggelse med 
påfølgende korttidsopphold kan være mer komplisert, en å behandle en lungebetennelse i den 
eldres eget hjem. 
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En kommune skilte seg ut med en relativ lav dekning av dagsenterplasser, det var heller ikke 
døgnkontinuerlig hjemmesykepleie i hele kommunen. Her ble både rehabilitering – og korttids-
avdelinger fylt opp av pasienter som hadde behov for heldøgns plass. 

Det er imidlertid også viktig å ta de pårørende sin opplevelse av stress på alvor. Flere pårørende 
trenger avlastning, ikke alltid på grunn av fysisk slit, men på grunn av den dårlige samvittigheten 
over ikke å besøke den gamle nok, samt utryggheten over at noe uventet kan skje.  

10.4 Anbefalinger 
Anbefalingene bygger på resultater som er presentert i denne rapporten og på innspill gitt av 
deltakerne på dialogkonferansen. Vi vil likevel presisere at det er VID og Agenda Kaupang som 
står ansvarlig for anbefalingene. 

Heldøgns omsorg = Umiddelbar oppfølging av helsepersonell døgnet rundt 

Begrepet «heldøgns omsorg» brukes forskjellig av Husbanken og SSB. Særlig får kravene til 
personalbase betydning for hvor mye som skal regnes som et heldøgns tilbud. De to aktørene 
stiller ulike krav. Ledere på strategisk og operativt nivå i kommunene har heller ingen felles 
forståelse av begrepet. De ulike perspektivene til aktørene er en nærliggende forklaring til at 
aktørene ender opp med nokså forskjellige definisjoner om hvor stor del av tilbudet som kan 
regnes som heldøgns omsorg. 

Kravene til personalbase som stilles av Husbanken og SSB, innebærer at det kan ta tid før helse-
personell oppdager at brukerne har behov for bistand. Det foreslås en snevrere definisjon av 
begrepet heldøgns omsorg som tar utgangspunkt i brukernes behov. Helsepersonell bør kunne nå 
brukerne på kort varsel.  

Begrepet bør omfatte tilbud både i kommunale bygg, stiftelser og i private boliger. 

Det vil være nødvendig med ytterligere utredninger for å komme frem til en mer presis definisjon av 
begrepene. Blant annet vil det være nødvendig å ta stilling til i hvilken grad velferdsteknologi kan 
påvirke definisjonene. For eksempel kan fallsensorer bidra til at helsepersonell ved behov kan nå 
brukere på kort varsel, selv om de ikke oppholder seg i umiddelbar nærhet av brukerne. 

Viktigere å skille mellom boligen og brukerne enn å bruke begrepet heldøgns omsorg  

I planleggingen av kommunale sykehjem og boliger er det viktig at et tilstrekkelig antall enheter er 
egnet for å gi brukerne oppfølging hele døgnet av helsepersonell. Samtidig er det viktig å legge til 
rette for fleksibel bruk. Det bør være mulig å gi beboerne bistand deler av døgnet i perioder hvor 
beboerne har mindre behov for bistand.  

For kommunene kan det være nyttig å vite hvor mange boliger som egner seg som heldøgns 
omsorg, og hvor mange brukere som får et slikt tilbud. Statistikken bør altså skille mellom 
egenskaper ved boligen og vedtak gitt til brukerne.  

Et skille mellom egenskaper ved boligen og vedtak gitt til brukerne kan være et viktig grep som 
grunnlag for mer presis kommunal planlegging. Dette grepet kan gjøres uavhengig av om man 
bruker begrepet heldøgns omsorg. For kommunene vil det viktigste antakelig være å fokusere på 
det samlede behovet for boliger som skal bygges i kommunal regi, og sørge for at boligene er 
egnet for fleksibel bruk. Det er derfor ikke sikkert at begrepet heldøgns omsorg er nødvendig som 
grunnlag for kommunal planlegging. Som vi tidligere har vist, omfatter begrepet svært store 
variasjoner i omfanget av bistanden som blir gitt. Etter det vi kjenner til skiller ikke de andre 
nordiske landene i statistikken mellom tilbudet om heldøgns omsorg og andre botilbud til eldre. 
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Husbanken bør gi tilskudd til boliger som er egnet for heldøgns omsorg 

Husbanken gir i dag bare tilskudd til boliger med beboere med heldøgns omsorg. Det ville vært mer 
hensiktsmessig om tilskuddet ble gitt til boliger som egnet seg for heldøgns omsorg. I så fall ville 
også Husbanken skilt mellom egenskaper ved boligen og vedtak gitt til brukerne. Et slikt tilskudd 
kunne vært et signal til kommunene om å legge opp til mer fleksibel bruk av boligene.  

Statistikken kan utvides og gjøres mer tilgjengelig 

Statistikk er et viktig grunnlag for planlegging av tilbudet både for kommunale og statlige myndig-
heter. Intervjuene vi har foretatt med kommunale ledere viser at det er behov for bedre statistikk. 
Det er mulig å gjennomføre ulike forbedringer som vil gjøre statistikken betydelig mer relevant og 
tilgjengelig: 

 Bruk av begreper bør samordnes mellom Husbanken og SSB. Samordning av begrepene vil 
bidra til mindre forvirring i dialogen mellom aktører på ulike nivåer. 

 Tilrettelegge statistikk for kommunene med dekningsgrader for ulike aldersgrupper og ulike 
deler av tilbudet. Det er aktuelt med en inndeling av tilbudet på korttids- og langtidsopphold på 
institusjon og for boliger med ulikt omfang av bemanning. Svakheten med dagens statistikk er 
at den verken er tilstrekkelig detaljert eller tilrettelagt for kommunal planlegging. 

 Det bør utarbeides statistikk for tilbud til ulike brukergrupper. Aktuelle brukergrupper er eldre, 
funksjonshemmede og personer med rus- og psykiske problemer. 

 Det bør også utarbeides statistikk for heldøgns omsorg gitt i private hjem.  

 Det anbefales å gjennomføre et prøveprosjekt hvor de eldre hjemmeboende blir vurdert både 
med IPLOs og RAI-HC. Resultatene vil vise i hvilken grad de er korrelasjon mellom disse to 
skjemaene i forhold til pleietyngde nivå, kognitiv fungering, ernæring, sosialfungering og 
pårørendes situasjon. 

 Kommunenes elektroniske hjemmesider kan gjøres mer brukerrettet med informasjon om for 
eksempel hvordan kommunene skal planlegge for heldøgns omsorg 

 Statistikken må skille mellom egenskaper ved boligen og vedtak gitt til brukerne  

 Det er nødvendig å skille mellom kapasitet og faktisk utnyttelse. Kapasiteten sier noe om 
boliger som egner seg for heldøgns omsorg, og utnyttelsen sier noe om hvor mange boliger 
som blir brukt til formålet. Utnyttelsen vil være lavere enn kapasiteten. 

Sentrale aktører bør ha en felles bruk av begrepene 

I tilbudsforespørselen fra KS heter det at regjeringen ønsker å «etablere en plan sammen med KS 
om årlige mål for utbygging av flere plasser i heldøgns pleie og omsorg».  

I samarbeidet mellom aktørene vil det opplagt være en fordel med en mer entydig definisjon av 
begrepet. Det burde være et mål at sentrale aktører som Husbanken, SSB og KS hadde en 
omforent og felles bruk av begreper. En felles bruk av begreper blant disse aktørene vil også 
kunne bidra til mer presis planlegging på kommunalt nivå. 

Det er fornuftig at statlige myndigheter samarbeider med KS om utviklingen av tilbudet. Også 
denne planleggingen bør rettes mot bygging av sykehjem om boliger som er egnet for heldøgns 
omsorg. 

Sentrale aktører kan gi metodisk støtte i planleggingen av heldøgnstilbudet 

Støtten kan omfatte bistand til hvordan man kan utnytte relevant statistikk i planleggingen av 
heldøgnstilbudet. Slik støtte kan bli gitt av aktører som Husbanken og KS. 

I Norge har det gjennom flere tiår vært vanlig å planlegge heldøgnstilbudet som er definert som 
samlet antall plasser dividert på antall plasser over 80 år. Denne særnorske tilnærmingen er ikke 
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entydig og blir antakelig benyttet i mangel på mer detaljert statistikk. Det foreslås at denne 
tilnærmingen avvikles. Forutsetningen er selvfølgelig at det utarbeides relevant statistikk for ulike 
aldersgrupper.  

Det kan også være fornuftig å gi kommunene noe hjelp om hvordan statistikken kan brukes. Videre 
kan det være nyttig for kommunene om det blir tilrettelagt statistikk med utviklingstrekk for den 
enkelte kommune og landet som helhet. 

En veiledende norm for alle kommuner er ikke fornuftig 

Bakgrunnen for vårt prosjekt har vært at regjeringen ønsker å «etablere en plan sammen med KS 
om årlige mål for utbygging av flere plasser i heldøgns pleie og omsorg». Spørsmålet har vært om 
det er mulig å tenke seg en mer lik praksis for beregning av behovet i kommunene, og om dette lar 
seg overføre til et nasjonalt nivå. 

Som grunnlag for vårt arbeid formulerte vi hypotesen om at en dekning av heldøgns omsorg på 
mellom 16 og 20 % (av befolkningen over 80 år) bør være en anbefalt norm (jf. kapittel 1.5). 
Arbeidet i prosjektet har skapt tvil om det er hensiktsmessig med en norm for denne delen av 
tilbudet. Den viktigste grunnen er at tilbudet om heldøgns omsorg omfatter svært ulike nivåer av 
bistand, både for sykehjem (jf. figur 3.7) og boliger med fast tilknyttet personell hele døgnet (tabell 
3.5). I tillegg gir ikke statistikken et helt pålitelig bilde av dagens situasjon, selv etter de prinsippene 
som gjelder. Disse forholdene har gjort at det ikke er et tilstrekkelig grunnlag for å verifisere hypo-
tesen vi hadde da arbeidet startet. 

Konklusjonen er altså at det er lite hensiktsmessig med en nasjonal norm for dekningsgraden. En 
tilsvarende konklusjon blir trukket i «Innovasjon omsorg» (NOU 2011:11). Her blir det vist til at i 
offentlige debatter blir det i mange sammenhenger hevdet at det er behov for 25 % dekning av 
sykehjemsplasser i prosent av eldre 80 år og over, og at dette er en statlig norm for 
sykehjemsdekning. Det blir vist til at det ikke eksisterer en slik statlig norm, og at en dekningsgrad 
på 25 % savner også et faglig vitenskapelig belegg.  

En differensiert kommunal norm kan være fornuftig 

En kommunal veiledende norm kan imidlertid fortsatt være fornuftig. Det anbefales at en slik norm 
tar utgangspunkt i det samlede tilbudet av sykehjem og boliger til eldre i kommunen. Så kan man 
eventuelt også se på den delen av botilbudet som egner seg for heldøgns omsorg. Det fordrer at 
det er mulig å finne frem til en hensiktsmessig avgrensning av begrepet heldøgns omsorg. 

Normen kan ikke være lik for alle kommuner. Nivået avhengig av levealder, kulturelle forhold, 
geografiske avstander, utviklingen av resten av omsorgstrappen, hjemmetjenestenes kompetanse 
og en vellykket boligpolitikk for eldre. Normen bør derfor differensieres ut fra en vurdering av disse 
forholdene. En norm som er tilpasset særegne forhold i den enkelte kommune gjør at det gir liten 
mening å snakke om en norm på nasjonalt nivå. 

Antall heldøgnsplasser blir trolig redusert de neste ti årene 

Det er mange argumenter som taler for at dekningen av heldøgnsplasser for eldre over 80 år 
fortsatt blir redusert i årene som kommer, i retning et nivå som er mer vanlig i de andre nordiske 
landene: Levealderen øker, tjenestene i hjemmet bygges ut, det blir lagt økt mestring og at eldre 
skal ta ansvar for egen bolig.  

Videre viser vårt materiale at det var få hjemmeboende eldre med komplekse medisinske 
utfordringer. Disse pasientene er allerede tatt hånd om i institusjon. Det skulle derfor ligge godt til 
rette for at eldre som bor hjemme kan tas hånd om av kommunen på en god måte. 
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De aller fleste av politikere i kommunene i vår undersøkelse støtter utviklingen om å satse mer på 
hjemmebasert omsorg til erstatning for sykehjem. Det gjorde de ikke i samme grad for noen år 
siden. Politiske støtte på lokalt nivå er en klar indikasjon på at det kan være fornuftig å erstatte noe 
av satsingen på sykehjem med en godt utbygd hjemmebasert omsorg. Derfor er det sannsynlig at 
antall plasser blir redusert i årene som kommer, slik vi har vist i kapittel 9. Planleggingen på 
nasjonalt nivå bør derfor primært rettes mot en reduksjon, og ikke en økning som nevnt over. 
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Vedlegg: Detaljer fra kartleggingen omtalt i kapittel 7 
 

interRAI Home omsorg NOR (HC)  

www.interrai.org  

www.raisoft.org  

  

Sum 

Antall personer 56 (56) 

Gjennomsnittsalder 87,54 

Kvinner 66,07 % 

Menn 33,93 % 

  

  

RUG-III/HC 23, RUG-III/HC 23 Clinical Group 

1. Rehabilitering 0 % 

2. Omfattende omsorg 3,57 % 

3. Spesiell omsorg 5,36 % 

4. Klinisk Kompleks 46,43 % 

5. Kognitivt svekket 7,14 % 

6. Atferds problemer 1,79 % 

7. Redusert fysisk fungering 35,71 % 

  

IADL (P), Instrumental Activities of Daily Living (Performance) 

Gjennomsnitt 33,43 

Median 33,5 

  

ADLH, Dagliglivets aktiviteter hierarkiskskala 

Gjennomsnitt 3,02 

Median 4 

0. Uendret 17,86 % 

1. Behøver tilsyn 7,14 % 

2. Behøver begrenset hjelp 8,93 % 

3. Behøver omfattende hjelp 1 14,29 % 

4. Behøver omfattende hjelp 2 26,79 % 

5. Avhengig 23,21 % 

6. Totalt avhengig 1,79 % 

  

ADLLF, Dagliglivets aktiviteter (Long Form) 

Gjennomsnitt 8,34 

Median 5 
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BMI, Kroppsmasseindeks 

Gjennomsnitt 24,68 

Median 24,02 

Std. 5,38 

Minimum 14 

Maksimum 45 

  

CHESS, Stabilitet i helsestatus 

Gjennomsnitt 1,45 

Median 1 

0. Stabil helsetilstand 33,93 % 

1. Ustabil helsetilstand 1 21,43 % 

2. Ustabil helsetilstand 2 21,43 % 

3. Ustabil helsetilstand 3 12,50 % 

4. Ustabil helsetilstand 4 10,71 % 

5. Svært ustabil helsetilstand 0 % 

  

COMM, Evne til kommunikasjon (skala 1–8) 

Gjennomsnitt 1,16 

Median 1 

0. Intakt 48,21 % 

1. Borderline intakt 17,86 % 

2. Mild svekket 17,86 % 

3. Mild /moderat svekket 8,93 % 

4.-6. Moderat til alvorlig svekket 7,10 % 

  

DRS, Risiko for depresjon 

Gjennomsnitt 1,45 

Median 1 

0. Ingen symptomer på depresjon 44,64 % 

1. Noen symptomer på depresjon – intervensjon kan være til hjelp 17,86 % 

2. Noen symptomer på depresjon – intervensjon kan være til hjelp 16,07 % 

3. Mulig depresjon 8,93 % 

4. Mulig depresjon 3,57 % 

5. Mulig depresjon 3,57 % 

6. Mulig alvorlig depresjon 1,79 % 

7. Mulig alvorlig depresjon 3,57 % 
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PURS, Risiko for å få trykksår 

Gjennomsnitt 1,39 

Median 1 

0. Veldig lav risiko 37,50 % 

1. Lav risiko 21,43 % 

2. Lav risiko 16,07 % 

3. Moderat risiko 16,07 % 

4. Høy risiko 7,14 % 

5. Høy risiko 1,79 % 

  

ABS, Atferdssymptomer 

Gjennomsnitt 0,39 

Median 0 

0. Ingen aggressiv atferd 83,93 % 

1. Mild til moderat aggressiv atferd 5,36 % 

2. Mild til moderat aggressiv atferd 1,79 % 

3. Mild til moderat aggressiv atferd 5,36 % 

4. Mild til moderat aggressiv atferd 3,57 % 

  

SRD, "Self Rated" Depresjon  

Gjennomsnitt 0,75 

Median 0 

  

MAPLE 5, Metode for vurdering av omsorgsnivå  

Gjennomsnitt 3,7 

Median 4 

1. Lav 0 % 

2. Mild 1,79 % 

3. Moderat 42,86 % 

4. Høy  39,29 % 

5. Veldig høy  16,07 % 

  

Smerteskala 

Gjennomsnitt 1,09 

Median 1 

0. Ingen smerter 35,71 % 

1. Smerter sjeldnere enn daglig 32,14 % 

2. Lindring Smerter/Daglig 25 % 

3. Iblant alvorlige Smerter/Daglig 1,79 % 

4. Iblant uutholdelige Smerter/Daglig 5,36 % 
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CPS2, Kognitiv fungering (skala 1–8) 

Gjennomsnitt 2,96 

Median 3 

0. Inntakt 1 3,57 % 

1. Inntakt 2 21,43 % 

2. Borderline 1 12,50 % 

3. Borderline 2 28,57 % 

4. Moderat svekket 1 17,86 % 

5. Moderat svekket 2 7,14 % 

6. Alvorlig svekket 1 5,36 % 

7. Alvorlig svekket 2 3,57 % 

8. Veldig alvorlig svekket 0 % 

  

IADL (C), Instrumental Activities of Daily Living (Kapasitet) 

Gjennomsnitt 32,25 

Median 32 
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FORORD 
 
Nok en gang interessant å kunne sette seg inn i situasjonen i Ringerike kommune. Takk for 
oppdraget! 
 
Denne rapporten er et rent skrivebordsarbeid basert på tall fra Ringerike, Kostra-tall og div. 
andre kilder.  
 
Innenfor rammene for dette oppdraget har det ikke vært mulig å få til dialog med ansatte i 
Ringerike. Mangel på dialog kan bety at rapporten på noen områder slår inn åpne dører.  
 
 
 
Bærum, 24.05.16 
Rune Snildal
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SAMMENDRAG 
 
Kommuneplanens måltall innebærer vesentlig høyere vekst i innbyggertall enn det 
kommunen har hatt historisk. Høy veksttakt påvirker antall eldre i liten grad (innenfor denne 
rapportens tidshorisont på 15 år). Høy vekst fører derfor til en mindre dårlig utvikling i 
aldersbæreevnen enn en lavere vekst. 
 
Over 40 % av utgiftene innen pleie- og omsorg går til tjenester til brukere under 67 år. Selv 
om dekningsgraden har økt, har Ringerike fortsatt en dekningsgrad på plasser per 100 
innbygger over 80 år, som ligger godt under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13. Knappe 
14 % av innbyggerne 80 år eller eldre bor i omsorgsplass med heldøgns omsorg. 
 
Fra 2021-2030 viser befolkningsframskrivingen en vekst i antall innbyggere 80 år og eldre på 
50 %. Dette fører til en vekst i behov for plasser med heldøgns omsorg. Bare litt over 
halvparten av alle heldøgns plasser benyttes av eldre. Basert på en videreføring av 
alderssammensetningen hos dagens beboere, vil ikke behovet for plasser med heldøgns 
omsorg vokse med omkring 27 %. 
 
Siden Ringerike per i dag ligger relativt lavt i dekningsgrad, anbefales ikke en reduksjon. 
Rapporten peker imidlertid på en rekke forhold som kan påvirke behovet og muligheten for å 
etablere nye plasser med heldøgns omsorg. Det anbefales derfor at det om mulig, lages en 
oppdatert analyse før beslutning om bygging av nye plasser tas. 
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1 Leseveiledning 
 
Ringerike kommune har over tid hatt en relativt stabil befolkningsmengde. Med de store 
nasjonale samferdselsprosjektene, Ringeriksbanen og ny E-16 mot Oslo, kan 
befolkningsøkningen bli stor. Samfunnsdelen i ny kommuneplan opererer med en befolkning 
på 40 000 innbyggere innen 2030. I kap. 2 vises alternative befolkningsframskrivninger og 
konsekvenser for antall eldre og aldersbæreevnen i kommunen. 
 
Kap. 3 gir en statusgjennomgang for kommunens pleie- og omsorgstjenester, mens kap. 4 
viser en framskriving av behov for plaser med heldøgns plasser.  
 
Etablering av omsorgsboliger og institusjonsplasser tar tid, og kommunen er avhengig av 
gode analyser og inngangsverdier som beslutningsgrunnlag. I kap. 5 gjøres en analyse over 
behov for plasser med heldøgns omsorg. Dagens reelle dekningsgrad er lav og analysen 
bygger på en framskrivning av denne. En del av de faktorer som vil komme til på påvirke 
tjenestene beskrives også.     
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2 Befolkningsframskriving  

2.1 Alternativer for vekst 
 
SSB lager befolkningsframskrivinger med ulike alternativer.  
 
Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, 
innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = lav og H = høy.  
 
MMMM er hovedalternativ til SSB. Nedenfor vises 3 alternativer, SSBs middelalternativ (rødt) 
og alternativer for lav (blå) og høy vekst (grønn).  
 
Nedenfor vises befolkningsprognosene til SSB for Ringerike. 
 
  
 

 
Det er relativt stort gap mellom de 3 alternativene. Det høye alternativet når allikevel ikke helt 
opp til kommunens måltall i kommuneplanen med 40.000 innbyggere i 2030.  
 
Det er neppe grunn til å tro at bedre kommunikasjon vil endre forventet levealder eller 
fruktbarhet. SSB har ikke publisert framskrivinger for ulik innenlands flytting. Da sitter vi igjen 
med framskriving med hhv. høy og lav innvandring. Om veksten skyldes innflytting eller 
innvandring har trolig mindre å si for alderssammensetningen på innflytterne og veldig lite å 
si for antall innbyggere over 80 år. 
 
Nedenfor er kommunens måltall illustrert sammen med alternativer for høy og lav 
innvandring. Illustrasjonen er basert på SSBs høye alternativ påplusset en jevn årlig vekst 
som gir 40.000 innbyggere i 2030. Dette er ikke en reell framskriving, men en illustrasjon. 

Figur 1Befolkningsframskriving - SSB 
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Kommuneplanens måltall på 40.000 innbyggere i 2030 tilsvarer en årlig vekst på omkring 2,2 
% fra 2019. Dette er veldig mye høyere enn den historiske veksten. Siden 2000 har 
innbyggertallet i gjennomsnitt vokst med 0,4 % årlig. Selv SSBs lave alternativ er noe høyere 
enn historisk vekst. 
 
Neste figur viser historisk vekst og framskrivingsalternativene.  
 
 

 
 

Figur 2 Befolkningsframskriving med kommuneplanens måltall 

Figur 3 Historisk vekst og framskriving 
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Figuren viser at SSBs lave alternativ er en naturlig videreføring den historiske veksten, mens 
SSBs høye alternativ og i særlig grad kommuneplanens måltall innebærer et vesentlig 
taktskifte. 
 
Det er et ønske og forventinger om at ny E 16 og Ringeriksbanen skal gi en sterk 
befolkningsvekst. Det er usikkert om en bedret kommunikasjon mot Bærum og Oslo vil alene 
stimulere til et varig taktskifte i befolkningsveksten.  
 
Ullensaker kommune er den kommunen i landet med sterkest vekst de siste 15 årene. Dette 
har sammenheng med plassering av hovedflyplass på Gardermoen. 
 
 

 
 
Ullensaker har hatt en årlig befolkningsvekst på 3,4 % siden 2000. Som det fremgår, var 
åpning av Gardermoen et tydelig knekkpunkt i befolkningsutviklingen. Knekkpunktet kom 
omtrent ved ferdigstillelse, ikke ved beslutning om lokalisering. I perioden 1976-1996 var 
veksttakten omtrent slik den har vært i Ringerike de siste årene. 
 
Kommuneplanens ambisiøse vekstmål er ikke i nærheten av den veksttakten Ullensaker 
opplever. Det er heller ikke realistisk. For Ullensaker er hovedflyplassen en stor og 
ekspanderende arbeidsplass, i tillegg til å være den viktigste vekstfaktoren for øvrig 
næringsutvikling i kommunen. Direkte sysselsetting på flyplassen og sysselsetting gjennom 
ringvirkninger utgjør nær 23.000 arbeidsplasser. Omkring 4.500 av disse er bosatt i 
Ullensaker. Andelen arbeidstakere som bosetter seg i Ullensaker har vært økende.  
 
Ny E 16 og ny togtrase i Ringerike har ikke et potensiale for å utløse tilsvarende vekst som i 
Ullensaker kommune, siden ny vei og togtrase i seg selv ikke skaper arbeidsplasser utover 
anleggsperioden.   
 
Det er vanskelig å vurdere om kommuneplanens måltall er realistisk. En kortsiktig effekt er 
det all mulig grunn til å forvente. Uten vekst i arbeidsplasser i egen kommune, er det 
vanskelig å vurdere om økt vekst vil vedvare. Momenter som vil påvirke dette kan være: 
 

1. Bolig- og arbeidsmarkedet generelt 
2. Fortsatt sentralisering 
3. Arbeidsplassutvikling i Ringerike 

Figur 4 Befolkningsvekst i Ullensaker 

Beslutning om  

lokalisering 
Åpning 
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4. Forholdet mellom boligtyper og husstandstyper 
5. Boligbygging i gang/sykkelavstand til togstasjon 
6. Pendlerparkering 
7. Kvaliteter i byutvikling 
8. Rekkefølgekrav til utbygging 

 
De 6 siste punktene er det mulig og trolig ønskelig å utforme lokal politikk på, jfr. 
parallelloppdrag: fremtidig utvikling av Hønefoss sentrum. 
 
 

2.2 Aldersbæreevne 

 
Aldersbæreevnen er vesentlig for finansiering av pensjoner, velferdstilbud og helse og 
sosialtjenester. Aldersbæreevne viser forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen (20-66 
år) og den eldre delen av befolkningen (67 år og eldre). I tillegg til å skape problemer for 
(statens) finansiering, vil lav aldersbæreevne også ha følger for rekruttering. 
Aldersbæreevnen er bedre i vekstkommuner enn i kommuner med lav vekst, se figur under. 
 
 

 
 
Ringerike har lavere aldersbæreevne enn typiske vekstkommuner.  
 
Tallene for Ringerike viser kraftig vekst fra omkring 2023. Før den tid vil antall innbyggere 80 
år eller eldre være stabilt eller til og med gå litt ned. 

Figur 5 Aldersbæreevne i vekstkommuner 
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«Eldrebølgen» er ingen bølge, ettersom veksten i antall eldre etter 2023 vil være en varig 
vekst. Nedenfor er dette illustrert frem til 2040. SSB produserer ikke tall på kommunenivå for 
tiden etter 2040. Nasjonale tall viser imidlertid at antall eldre vil øke kontinuerlig frem til år 
2100.  
 
Veksten i antall eldre vil føre til at aldersbæreevnen synker. Befolkningsvekst vil motvirke 
dette. Det er i liten grad innflytting av eldre som representerer vekst. Fortsatt vekst vil derfor 
føre til en mindre negativ utvikling i aldersbæreevnen. Dette er illustrert i figuren under. 
 
 
 

 
 
Figuren har ikke med kommuneplanens måltall som alternativ siden det ikke er laget en 
aldersfordelt befolkningsframskriving for dette alternativet. Vi kan allikevel forutsette at 
aldersbæreevnen vil være bedre med vekst i tråd med kommuneplanens måltall, enn med 

Figur 7 Aldersbæreevne (antall i alderen 20-66 år per innbygger 67 år og eldre) 

Figur 6 Innbyggere over 80 år (historisk og SSB MMMH) 
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SSBs høye alternativ. Om veksten skjer ved innenlands flytting eller innvandring, vil utvikling 
i alderssammensetning være omtrent den samme. 
 
Vekst er gunstig i fht. aldersbæreevne. Vekst innebærer imidlertid også vekst i behovet for 
kommunale tjenester. Kommunaløkonomisk er det viktig å ha fokus på god 
kapasitetsutnyttelse på sosial infrastruktur (særlig barnehager og skoler). 
 
Tilgang til tilstrekkelig arbeidskraft er en nasjonal utfordring. For kommunesektoren peker 
behovene i pleie- og omsorgssektoren seg ut som den absolutt største utfordringen. I 
debattheftet ”Rikdommens dilemma” beskriver KS utfordringen slik:  
«Det største behovet for pleie og omsorg er blant dem over 80 år. I dag er de 216 000. Men 
med rekordgenerasjoner kommer det flere. I 2030 vil nesten 320 000 mennesker i landet 
være eldre enn 80 år, og i 2050 blir de over en halv million. Samtidig som behovene øker vil 
mange forlate arbeidsmarkedet, og det vil være færre til å ta forsørgelsesbyrden. I 1950 var 
bare åtte prosent av befolkningen over 67 år. De vil øke til 18 prosent i 2030 og til over 20 
prosent i 2050.»  
 
Det blir færre arbeidstakere per pensjonist, og dermed færre til å sikre samme velferdsnivå 
som i dag. Behovet for mer arbeidskraft vil gjøre seg gjeldende innenfor flere yrker og 
sektorer. Innen helse- og omsorgssektoren vil det trolig mangle både helsefagarbeidere og 
sykepleiere i betydelig omfang. Nasjonalt og lokalt vil det være en stor utfordring å sikre 
arbeidskraft nok til å opprettholde velferdsordningene i fremtiden. 
 
Kommunen må håndtere en stor økning i antall mennesker som har behov for pleie- og 
omsorgstjenester, samtidig som antall personer i yrkesaktiv alder (20-66 år) blir færre. 
 
 

2.3 Antall eldre 

 
Utviklingen i aldersbæreevne er gunstigere ved høy vekst enn ved lavere vekst. Dette har 
selvsagt sammenheng med at veksten i liten grad består av innflytting av eldre. Tilsvarende 
betyr dette at utviklingen i antall eldre er relativt lik, uavhengig av veksttakt. 
 
 

 
 
Figuren viser at det ikke er forskjell på antall eldre, enten kommunen får høy elle lav 
innvandring. Tilsvarende kan vi forutsette at høy eller lav vekst som skyldes innenlands 
flytting, ikke vil påvirke antall eldre. 

Figur 8 Vekst i antall eldre 
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Over tid vil forventet levealder kunne endre antall i ulike aldersgrupper. Høy forventet 
levealder vil kunne i gi mer enn 300 flere innbyggere over 80 år enn et middelalternativ. 
 
 

 
 
I denne rapporten, er middelalternativet benyttet. Dette valget representerer en usikkerhet i 
framskrivingen av behov for heldøgns omsorg og usikkerheten blir større jo lengre fram i tid 
vi forsøker å se. Ulike forhold som påvirker innbyggernes behov for kommunale tjenester, vil 
bli belyst i kapitel 5.  
 
Det som er klart, er at dersom dagens bruk av og standard på helse- og omsorgstjenester 
videreføres på alle alderstrinn, innebærer middelalternativet for befolkningsframskrivingen at 
etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren i 2060 passerer det dobbelte 
av 2010-nivået. Framskrivninger i Perspektivmeldingen 2013 (Meld. St. 12 (2012-2013) viser 
at sektorens andel av samlet sysselsetting vil øke fra nær 11 prosent i 2010 til vel 17 prosent 
i 2060. Dette forutsetter at også ulønnet eldreomsorg fra familie øker i samme takt. 
 
I likhet med resten av kommune-Norge vil Ringerike kommune i årene fremover stå overfor 
store utfordringer med å skaffe nok og riktig arbeidskraft til å løse oppgavene.  
 

Figur 9 Antall eldre basert på ulike alternativer for forventet levealder 
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3 Dagens pleie- og omsorgstjenester  

3.1 Fordeling ressurser 

 

Ringerike bruker 33 % av samlede utgifter innen pleie- og omsorgstjenesten på tjenester i 

institusjoner for eldre. Sammen med tjenester i bofellesskap for eldre med heldøgns omsorg 

utgjør heldøgns omsorg 40 % av sektorens utgifter. På de siste 5 årene har andelen utgifter i 

institusjon økt, mens utgifter i omsorgsbolig for eldre viser en nedgang.  

 

Nær 30 av 100 kroner innen pleie og omsorg brukes til tjenester i boliger for 

funksjonshemmede. 

 

Ambulerende hjemtjenester utgjør 21 % utgiftene innen pleie- og omsorg. Andelen har gått 

ned de siste 5 årene.  

 

Avlastningstjenester bruker 5 % av totalen. De siste 6 % fordeles på flere tjenester. 

 

 

 
 
 

3.2 Fordeling brukere 

 

Oversikter viser at det i Ringerike kommune er noe under 1500 brukere av pleie og 

omsorgstjenester. Mindre enn 5 av 100 innbyggere mottar en eller annen form for pleie- og 

omsorgstjeneste. 2 av 3 brukere mottar ambulerende hjemtjeneste, dvs. tjenester i eget hjem i 

form av praktisk bistand (hjemmehjelp), hjemmesykepleie eller psykiatrisk hjemmesykepleie. 

 
 

Figur 10 Ressursfordeling (regnskap 2015) 
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Kommunens kostnader per bruker varierer mye fra tjeneste til tjeneste. Dette er vist i figuren 
under. 
 
 

 
 
Figuren er basert på faktisk brukertall og årsregnskap 2015. For avlastning barn/ i 
avlastningsbolig, er kostnaden per plass langt høyere enn den kostnad per bruker som er 
illustrert her. 
 
Grønne søyler: Det er verdt å merke seg at brukere i omsorgsboliger i gjennomsnitt mottar 
vesentlig mer hjemmetjeneste enn brukere som bor i sin opprinnelige bolig. Slik skal det 
være. Omsorgsboligbrukerne skal i gjennomsnitt også ha behov for mindre tjenester enn 
institusjonsbeboere. Sammenlignet med tilsvarende data for 2010, har enhetskostnaden i 
omsorgsbolig for eldre steget betydelig. Dette kan tyde på at tildelingspraksis til 
omsorgsboliger er strammet inn noe (som anbefalt i 2011-rapporten) og at beboerne blir 
boende i omsorgsbolig også når behovet for tjenester blir høyt.  
 
2011-rapporten viste utgifter per bruker i psykiatribolig på under 100.000 per plass. Dette 
omfattet trolig også boliger uten heldøgns tjeneste. Regnskap 2015 viser en enhetskostnad 
på omkring 500.000 per plass. Dette er vesentlig over enhetskostnaden i bofellesskap for 
eldre, men fortsatt langt under enhetskostnaden i bofellesskap for mennesker med psykisk 

Figur 11 Antall tjenestemottakere 

Figur 12 Kostnader per bruker (regnskap 2015) 
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utviklingshemming. Variasjonen i enhetskostnaden kan si noe om ulikt behov for tjenester, 
men sier trolig mest om ulikheter i strukturkostnader. 
 
 

3.3 Ressurskrevende brukere  

 
Det finnes flere mulige indikatorer på ressursbehov. Dette belyses ikke her.  
Siden rapporten fra 2011 viste at Ringerike hadde en unormalt høy andel brukere av 
hjemmetjenester med høy timeinnsats, vises utviklingen nedenfor. Dette er en IPLOS-
indikator som viser hvor stor andel av brukerne av hjemmetjenester som har behov for 
mange timer tjenester per uke. 

 

 

 
 
Andelen er nå mer normal. Tilsvarende er gjennomsnittlig timetall hjemmetjeneste per uke nå  
omtrent på nivå med landsgjennomsnittet. 
 

 

 
 
Andelen brukere registrert med omfattende bistandsbehov er fortsatt vesentlig høyere enn 
landsgjennomsnittet. 

Figur 13 Andel brukere av hjemmetjenester med høy timeinnsats 

Figur 14 Gjennomsnittlig timetall per uke hjemmetjenester 
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I figuren nedenfor viser søylene andel brukere fordelt på antall timer hjemtjenester de mottar 
per uke. Linjen viser hvor stor andel av den samlede timeproduksjonen som medgår til hver 
brukerandel.  
 
Figuren viser fordelingen for brukere av hjemmetjenester inkludert omsorgsboliger primært 
for eldre. Tjenester i boliger tilrettelagt for funksjonshemmede er ikke med. 

 
 

 
 
Figuren viser at 1,0 % av brukerne mottar mer enn 30 timer tjeneste per. uke. Andelen har 
sunket fra 2,5 % i 2011. Nedgangen kan skyldes trolig at antall institusjonsplasser i flg. 
Kostra har økt fra 158 i 2010 til 186 (2014).   
 
Den ene prosenten av brukerne som mottar mer enn 30 timer tjeneste per uke mottar 10 % 
av det samlede timetallet. Det er for gruppen i beregningen, benyttet et gjennomsnitt på 40 
t/uke. 40 timer per uke tilsvarer omkring kr 1,2 mill. per år. Dette gjelder 13 brukere og det er 
grunn til å tro at de fleste av disse bor i omsorgsbolig. Når brukere med omfattende 

Figur 16 Hjemtjenester - fordeling brukere og ressurser 

Figur 15 Brukere av hjemmetjenester fordelt etter bistandsbehov 
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tjenestebehov bor i omsorgsbolig, sparer kommunen 15-20 % i tidsbruk og utgifter til kjøring. 
I tillegg er et som hovedregel bra for bruker. På den annen side, vet vi at pårørendeomsorg i 
stor grad forsvinner ved flytting til plass med heldøgns omsorg. 
 
Nesten halvparten av brukerne mottar i gjennomsnitt mindre enn 1 time tjeneste per uke. 
Mange av disse mottar kun praktisk bistand. Disse får 7 % av alle timer som produseres. 
Dette er de brukerne som reduseres i antall dersom vilkårene for å motta praktisk bistand 
strammes inn. Innsparingspotensialet ved å redusere tjenestene til denne gruppen er svært 
begrenset. Det er sannsynlig at den forebyggende effekten av å bruke 7 % av timene på 
denne gruppen, er en god investering.    
 
Det er en relativt stor gruppe brukere som mottar 5-10 timer i uka. Dette er brukere som har 
daglig besøk av hjemmetjenesten. 
 
 

3.4 Unge/gamle 

 
Basert på brukertall og en forutsetning om lik enhetskostnad per bruker, kan ressursfordeling 
mellom unge og gamle brukere illustreres. Figuren nedenfor er altså bare en illustrasjon. 
Med forutsetningen om lik enhetskostnad, fordeles utgiftene ganske jevnt mellom «unge» og 
«gamle», 43 % av ressursen går til brukere under 67 år mens 57 % går til brukere som er 67 
år og eldre. 
 
Ressursene til brukere over 67 år er i all hovedsak knyttet til tjenester i institusjon (50 %) og 
ambulerende hjemtjenester i opprinnelig bolig (nær 30 %). Kun 10 % av ressursene brukes i 
omsorgsboliger for eldre.   
 
For brukere under 67 år går 54 % av ressursene til tjenester i boliger for funksjonshemmede. 
Den andre halvparten er fordelt på mange tjenester.  

 

 

 
 
Omkring 80 % av brukerne i bolig for funksjonshemmede er under 67 år. Dette betyr at 
dagens brukere kommer til å ha behov for omfattende tjenester lenge. 
 
 
 

Figur 17 Fordeling av ressursbruk 
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3.5 Institusjonsplasser og omsorgsboliger 

 
Selv om dekningsgraden har økt, har Ringerike fortsatt en dekningsgrad på plasser per 100 
innbygger over 80 år som ligger godt under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13. 

 

 

 
 
Kommunen har 358 plasser, fordelt på 195 plasser i institusjon og 185 plasser i 
omsorgsboliger. Dette gir en dekningsgrad på 24,0 % i prosent av befolkningen 80 år og 
eldre. I disse tallene er også kjøpte plasser, boliger til utviklingshemmede (PU-boliger) og 
psykiatriboliger inkludert. Av omsorgsboligene med heldøgns bemanning har halvparten 
beboere under 67 år. Nær hver fjerde institusjonsplass er avsatt til korttidsopphold.  
 
Kort botid nås gjennom en godt utbygd hjemmetjeneste som gjør at brukerne kan bli boende 
hjemme lenge og ved å ha alternative tilbud til brukere med et langvarig og omfattende pleie- 
og omsorgsbehov. I de 3 siste årene var gjennomsnittlig botid for de som flyttet ut/døde 
mellom 1,6 og 1,8 år. Dette er relativt lavt for langtidsplasser. Det er noe usikkerhet knyttet til 
tallet. Siden det er relativt små volumer, vil gjennomsnitt botid variere noe fra år til år.  
 
Ringerike har relativt lave dekningsgrader på plasser med heldøgnstjeneste som andel av 
innbyggere 80 år og over. Da skulle man tro at de plassene man har i stor grad ble benyttet 
av de eldste. Slik er det ikke. Dette har nok sammenheng med at kommunen i mindre grad 
styrer andelen yngre brukere som har behov for og bor i bolig med heldøgns omsorg (f.eks. 
personer med utviklingshemming). Variasjonen i dekningsgrad, vil derfor i stor grad handle 
om variasjon i andel eldre med heldøgns omsorgsplass. 56 % av plassene benyttes av 
beboere 80 år og eldre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18 Dekningsgrader plasser med heldøgnsbemanning 
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Blant de kommunene som er brukt i denne sammenligningen, er Ringerike blant de med 
lavest andel innbyggere 80 år og over med heldøgnsbemannet plass. I forhold til 
landsgjennomsnittet, er det andelen av innbyggere 80 år og eldre på institusjon som er 
spesielt lav. I figuren er Hurum kommune tatt med for å vise at det er mulig å klare seg med 
enda lavere bruk av institusjonsplasser. Hurum har på den annen side satset kraftig på 
boliger med heldøgns bemanning. 
 
 

3.6 Ambulerende psykiatrisk hjemmetjeneste 

 
Som også vist i rapporten fra 2011, er det et særtrekk ved ambulerende psykiatrisk 
hjemtjeneste er at denne tjenesten nesten gis til brukere over 67 år. Aldersfordeling for 
brukere i ordinære hjemtjeneste og psykisk helse er vist nedenfor.  

 

 

 
 

Figur 19 Andel innbygger over 80 år med heldøgnsbemannet plass 

Figur 20 Aldersfordeling hjemmetjenester 
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Dette er en aldersprofil som det er vanskelig å forklare. Den funksjonssvikt som praktisk 
bistand og hjemmesykepleie skal avhjelpe, øker i omfang med stigende alder. Det er derfor 
naturlig med et høyt antall eldre brukere. Forekomsten av psykiske plager og symptomer kan 
dokumenteres på ulikt vis. Under vises bruk av antidepressiva og sovemidler/beroligende 
midler som en indikator på dårlig psykisk helse. 
 
 
 

 
  
Bruken av legemidler mot depresjon og beroligende midler, stiger med alder. Dette kan 
indikere at det fortsatt mangler sammenheng mellom forekomsten av psykiske plager og 
lidelser og den faktiske brukergruppen av tjenesten. 
 
Alvorlig kognitiv svikt, adferdsproblemer og depresjon øker sjansen for behov for innleggelse 
på sykehjem, spesielt dersom den eldre er aleneboende. Det er derfor grunn til å vurdere om 
ikke økt bruk av ambulerende psykiatrisk hjemmetjenester kan forebygge eller utsette 
sykehjemsinnleggelser.  
 
 

3.7 Lengde på korttidsopphold 

 
Oppholdstiden i korttidsplass fordeler seg slik: 
 

 
 

Figur 21 Brukere av medikamenter per 1000 innbyggere (landet) 

Figur 22 Oppholdstid - korttidsopphold 
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Dette er en normal fordeling. Det er positivt at det er registrert kun 3 brukere på korttidsplass 
med mer enn 90 dager botid. Det viser at korttidsplasser ikke blir brukt til langtidsopphold og 
at langtidsbrukere ikke blir liggende på korttidsplasser mer enn maksimalt 3 mnd.  
 
Bare 10 % av oppholdene varer mer enn 50 dager. Disse oppholdene belegger allikevel 
omkring 35 % av alle liggedøgn. Det er viktig å holde fast ved tydelig mål for hvert 
korttidsopphold og gjennomføre et program som bidrar til rask og forsvarlig hjemreise. 
 
Gjennomsnitt oppholdstid fordelt på ulike typer korttidsopphold er vist nedenfor. 
 
 

 
 
Oppholdstiden viser stabil eller nedadgående tendens. Unntaket fra dette er 
avlastningsopphold. Dette er den type opphold der oppholdstiden i stor grad er planlagt. Det 
er derfor viktig å vurdere årsaken til økningen i gjennomsnittlig oppholdstid i 2015. 
 
    

 

Figur 23 Gjennomsnitt oppholdstid i døgn fordelt på type korttidsopphold 
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4 Framskriving av tjenestebehov 

4.1 Hvem mottar tjenester i dag? 

 

 

 
 
Figuren viser at behovet for pleie- og omsorgstjenester øker med alder. Av befolkningen over 
80 år mottar nær 6 av 10 tjenester. Fem av 10 over 80 år mottar hjemmebaserte tjenester, 
mens knappe 10 % bor på institusjon (kort- eller langtidsopphold) eller i omsorgsbolig med 
heldøgnsbemanning. Av befolkningen over 90 år er det mindre enn 1 av 10 som ikke mottar 
tjenester.  
 
Andelen som bor på institusjon øker mest med økende alder, relativt sett. Det er omtrent 4 
ganger så mange av innbyggerne over 90 år som bor på institusjon som andelen innbyggere 
i aldergruppen 80-89 som bor på institusjon. Andelen som mottar hjemmebaserte tjenester 
nær dobles for aldersgruppen 90 år og over sammenlignet med 80-89 år. Andelene som bor i 
heldøgnsbemannet bolig stiger også med økende alder, men dette er små tall. 
 
 

4.2 Befolkningsutvikling 
 
Antall innbyggere over 80 år har steget jevnt frem til 2007. Deretter har veksten flatet ut og 
kommunen vil til og med ha en liten nedgang i antall 80-åringer. Antall innbyggere 90 år og 
eldre har hatt en vekst tom 2016, men vil nå falle noe. For innbyggere 90 år og eldre, vil 
dagens antall i følge framskrivingen ikke nås før i 2029. 
 
Fra 2022 vil antall innbyggere over 80 år stige bratt. Framskrivingen viser en vekst på 50 % 
fra 2021 til 2030. Dette er det som omtales som eldrebølgen. Som tidligere nevnt, er ikke 
dette en bølge i den forstand at veksten vil erstattes av en nedgang. Antall innbyggere over 
80 år vil fortsette å stige også etter 2040. Stigningstakten er usikker, ettersom SSB ikke lager 
framskrivninger på kommunenivå lenger enn til 2040. 
 

Figur 24 Andeler av befolkningen som mottar tjenester 
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4.3 Framskriving av behov for plasser med heldøgns pleie- og 
omsorg 

 
Dersom dagens dekningsgrader (eller riktigere bruksrater) benyttes på foreliggende 
befolkningsframskriving, vil behovet for institusjonsplasser utvikle seg slik: 
 
 

 
 
Framskrivingen bygger på dagens aldersfordeling på beboere på langtidsplass institusjon og 
heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre. Framskrivningen viser en svak vekst i behov frem 
til 2021. Veksten frem til 2021 utgjør 10 plasser og skyldes primært vekst i antall innbyggere 
mellom 67 og 80 år.   
 
I perioden 2021-2026 vil veksttakten øke fra knapt 2 plasser per år til 5 plasser per år. Etter 
2026 vil veksten i framskrevet behov øke ytterligere og variere mellom 9 og 13 plasser per år 
frem til 2040, med et gjennomsnitt på 11 plasser per år.  
 
 

Figur 25 Antall innbyggere 80 og eldre 

Figur 26 Framskrevet behov for plasser med heldøgns bemanning 
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4.4 Demensforekomst 

4.4.1 Demens 

 
Demens er et syndrom kjennetegnet av: 

 Svikt i kognitive funksjoner som hukommelse, orienteringsevne, forståelse, abstrakt 
tenkning og vurderingsevne, 

 Sviktende emosjonell (følelsesmessig) kontroll, og 

 Sviktende funksjonsevne i forhold til dagliglivets aktiviteter. 
 
Symptomene varierer fra pasient til pasient. Hos rundt 80 % er hukommelsessvikt første 
symptom, mens demens hos andre kan starte med språkproblemer (afasi), 
personlighetsforandring eller orienteringsvansker. Det er vanskelig å stille diagnosen tidlig i 
forløpet. Mange forskjellige sykdommer kan føre til demens. De to vanligste er Alzheimers 
sykdom, der hjernecellene av hittil ukjente årsaker ødelegges, og vaskulær demens, som 
kan skyldes tilstopping eller forsnevring av hjernens blodårer.  
 
Det antas at 50–60 % av demenstilfellene skyldes Alzheimers sykdom og om lag 25 % 
vaskulær demens, mens de øvrige tilfellene forårsakes av en rekke forskjellige sykdommer. 
De fleste tilfeller av demens utvikler seg gradvis og fører etter hvert til en fullstendig 
hjelpeløshet. Gjennomsnittlig lever en Alzheimerpasient i 9–10 år etter at diagnosen er stilt 
(variasjon 2–20 år), mens pasienter med vaskulær demens oftest lever kortere. 
 
Anslag over andelen av befolkningen som har demens varierer betydelig som en følge av 
ulike diagnostiske kriterier. Det er en liten overvekt av menn med demens i de yngste 
aldersgruppene, og en betydelig overvekt av kvinner i de eldste. Av mannlige 
demenspasienter bor omtrent 80 % hjemme og 20 % i sykehjem, mens kvinnelige 
demenspasienter fordeler seg med omtrent 50 % på hvert sted. 
 
 

4.4.2 Framskrivning 

 
Basert på forskning, blant annet Rotterdam-studien, Eurodem, i 1995 og en norsk studie av 
Engedal og Haugen i 1993 er forekomst (prevalens) av demens beregnet i ulike 
aldersgrupper. Dette er de data for forekomst som oftest benyttes i statlige dokumenter. I en 
del sammenhenger benyttes også tall fra ”Global prevalence of dementia” publisert i Lancet 
2005. Disse viser gjennomgående lavere andeler: 

 
 Lancet 2005 Rotterdam-studien 

Aldersgruppe Andel Andel Aldersgruppe 

60-64        0,9    

65-69        1,5         0,9  65-69 

70-74        3,6         2,1  70-74 

75-79        6,0         6,1  75-79 

80-84      12,2       17,6  80-84 

85+      24,8       31,7  85-89 

       40,7  90+ 

 
Anvendt på befolkningsdata og prognoser for Ringerike kommune, gir Rotterdam-studien 
følgende framskrivning: 
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En ren framskrivning viser en vekst på ca. 220 personer med demens i Ringerike fra 2016 til 
2030. Det tilsvarer en vekst på 42 %.  
 
Peter F. Hjort og Hans Th. Waaler beskriver i en kronikk i Tidsskrift for Den norske 
legeforening nr 13/10 to hovedutfordringer knyttet til demens frem mot 2050: for det første en 
nødvendig utbygging av hjemmetjenester og sykehjem og for det andre at man må forsøke 
å forebygge eller utsette demens. I det siste ligger at forekomsten i fremtiden kan endres. 
Nye medisiner kan bidra til å redusere forekomst/tjenestebehov. På den annen side vil 
redusert dødelighet av hjerte- og karsykdom og kreft øke forekomsten av demens. Peter F. 
Hjort og Hans Th. Waaler peker særlig på at fysisk aktivitet er et svært viktig forebyggende 
tiltak. 
 

 

4.4.3 Omsorgstrapp 

 
Vi vet at en stor andel av beboerne på kommunens omsorgssentra har demens. Andelen er 
trolig omkring 70-80 %. Av dette kan vi avlede at omkring 25 % av alle som har demens i 
Ringerike, bor på institusjon. Mange av institusjonsplassene er ikke spesielt tilrettelagt for 
denne målgruppen. Kommunen har 26 plasser i bofellesskap for demente i sine 
omsorgsboliger. Vi har ikke data på hvor stor andel av øvrige hjemmeboende med 
diagnosen som mottar tjenester i hjemmet. Vi kan anslå at omkring 75 % av personer med 
demens i Ringerike bor hjemme. 

 

Figur 27 Framskrivning personer med demens 
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Figuren ovenfor viser Berger-skala – ”Omsorgstrapp” Denne viser utvikling av tjenestebehov 
ved Alzheimers sykdom i en 10 – 12 års periode. 
 
Kommunens tilbud bør være differensiert. En utredning fra Kompetansegruppen for demens i 
Akershus viser at ca. 60 % av de demente kan bo i eget hjem (med nødvendig bistand og 
omsorg), mens ca. 40 % har behov for spesielt tilrettelagte tilbud med fast bemanning.  
 

 De fleste er personer med nedsatt hukommelse og evne til å ta vare på seg selv. De bor i 
eget hjem og har hjelp av ektefelle, pårørende, og i varierende grad fra hjemmebaserte 
tjenester. De fleste med en lettere demenssykdom vil kunne bo hjemme og motta 
tjenester som hjemmeboende. Det kan være praktisk bistand, hjemmesykepleie, 
dagsenter eller avlastningsopphold i sykehjem. Ved behov for et kortere opphold i 
sykehjem kan de i en tidlig fase av demenssykdommen fungere i en ordinær somatisk 
avdeling sammen med andre som ikke har en demenssykdom. Det er ikke ønskelig å 
blande beboere med mer utpreget demenssykdom og beboere uten kognitiv svikt. 

 Personer som ikke kan bo hjemme, enten fordi de bor alene eller fordi de trenger 
omfattende innsats av hjemmebaserte tjenester, anslås å utgjøre ca. 10 %. 

 Urolige personer med demens uten store atferdsavvik, men med behov for døgnbasert 
omsorg og pleie utgjør ca. 20 %. 

 Heldøgns omsorgstrengende mennesker med demens med betydelig uro, og som 
trenger omfattende og kvalifisert oppfølging utgjør ca. 10 %.  

 
For Ringerike kan behovet beregnes slik: 
 

  
Beregnet 

behov 
Beregnet 

behov 
Beregnet 

behov 
Beregnet 

behov 
Faktisk 
tilbud 

Bosted Andel 2016 2020 2030 2016 

Eget hjem 60 %           313            324            446            393  

Tilrettelagte 
boformer 

40 %           209            216            297  130 

Totalt 100 % 509 531 712 509 

 
Tabellen viser at andelen personer med demens som har et heldøgnsbemannet botilbud er 
vesentlig lavere enn anbefalingen (25 % mot anbefalt 40 %).  Basert på dagens anslag for 
antall demente burde Ringerike kommune ha ytterligere 80 plasser med heldøgns omsorg. 
Når kommunen klarer seg uten disse plassene, er det en kreditt til hjemmetjenestene.  
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Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens anslår at nær 50 % av alle 
personer med demens 65 år og eldre, bor i heldøgnsbemannet bolig/institusjon. 
 
Under 20 % av kommunens institusjonsplasser er spesielt tilrettelagt for demente (skjermet) 
(siste tall i Kostra er fra 2011). Ingen korttidsplasser er spesielt egnet for målgruppen. I 
forhold til anbefalingene, er det behov for flere tilrettelagte plasser i institusjon og å etablere 
bofellesskap/bokollektiv spesielt tilrettelagt for aldersdemente.  
 
 

4.4.4 Ressursbruk knyttet til personer med demens 

 
Alderspsykiatrisk forskningssenter ga i 2015 ut rapporten «Ressursbruk og sykdomsforløp 
ved demens (REDIC).  
 
Kartleggingen viser at de totale kostnader til helse- og omsorgstjenester gjennom hele 
sykdomsforløpet for en person med demens utgjør 2,9 millioner kroner (3,37 årsverk). 
Opphold på sykehus utgjør 11 % av totalkostnadene, hjemmesykepleie 20 %, opphold på 
sykehjem 60 % og andre utgifter 9 %. Kommunen finansierer 76 % av de totale kostnadene, 
staten finansierer 12 %, og de resterende 12 % er egenbetaling fra pasientene. 
Med nærmere 80.000 personer med demens på landsbasis utgjør årlige utgifter 28 milliarder. 
 
Basert på data fra 2771 personer med demens fant man at gjennomsnittlig sykdomsvarighet 
er 8,1 år. Dette kan deles på 3 stadier: 

1) Fra symptomdebut til diagnosestilling (gjennomsnittlig varighet 3,0 år) 
2) Fra diagnosestilling til innleggelse på institusjon (gjennomsnittlig varighet 3,0 år) 
3) Opphold på institusjon (gjennomsnittlig varighet 2,1 år) 

Det er dramatisk forskjell i tjenestebehov mellom er 3 stadiene. Samlet ressursbruk til hele- 
og omsorgstjenester koster i gjennomsnitt knapt 0,5 mill i fase 1, 0,7 mill i fase 2 og 1,75 mill 
i fase 3. I fase 3 er 98 % av utgiftene knyttet til kommunal heldøgnstjeneste (i bolig eller 
institusjon). 
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Figur 28 Gjennomsnittlige kostnader per måned 

 

 
 
Figuren illustrerer tydelig at kommunen kan investere betydelige beløp for å utsette 
sykehjemsopphold (fase 3). Dette blir enda tydeligere når man ser på hvordan 
pårørendeomsorgen endres i løpet av sykdomsforløpet. 
 
 
 

 
 

Figur 29 Tid brukt av pårørende og venner til pleie og omsorg, timer per måned 

(spenn og gjennomsnitt) 
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Nitti prosent av personer med demens mottar hjelp fra pårørende. Når demensdiagnosen blir 
stilt ytes det i gjennomsnitt 60 til 85 timer hjelp i måneden. Mengden hjelp forblir konstant 
over et langt tidsrom, men rett før innleggelse på sykehjem yter pårørende rundt 160 timer 
hjelp i måneden. Dette står i kontrast til hjelpen som ytes fra det offentlige, der det kun er en 
liten økning i ressursbruk rett forut for sykehjemsinnleggelse. Etter innleggelse på sykehjem 
dekkes hjelpebehovet stort sett av institusjonen. Når hjelpebehovet øker, overtar m.a.o. det 
offentlig tilnærmet 100 % av omsorgen. Pårørendeomsorg går fra å være svært omfattende 
(tilsvarende nært 100 % stilling) til nærmest ingenting. 
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5 Fremtidig tjenestebehov 

5.1 Dagens dekningsgrad og bruksrate 

 
Som vist i kap. 3.5 har Ringerike fortsatt en dekningsgrad på plasser per innbyggere over 80 
år som ligger godt under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13. 
 
 

 
  
De relativt få plassene kommunen har, fordeles mellom brukere under og over 80 år omtrent 
i samme omfang som landsgjennomsnittet (Ringerike 56 % eldre, landet 59 % eldre). Dette 
innebærer at det er en relativt lav andel av innbyggerne over 80 år som bor på 
heldøgsbemannet plass. 
 
 

 
  
 
 

Figur 30 Dekningsgrader plasser med heldøgnsbemanning 

Figur 31 Andel innbygger over 80 år med heldøgnsbemannet plass 
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5.2 Påvirkningsfaktorer 

5.2.1 Sykdomsutvikling 

 
Den framtidige sammenhengen mellom økt levealder og behovene for helsetjenester er 
usikre. Det foreligger tre ulike hypoteser: 

a) At flere leveår betyr flere gode leveår, fordi perioden med alvorlig funksjonstap blir om 
lag like lang som for dagens eldre,  

b) At flere leveår også innebærer en generelt bedre helse, så perioden med store 
funksjonstap blir kortere enn i dag, og 

c) At perioden med store funksjonstap blir lengre. 
 
Forskningslitteraturen viser sprikende funn. Resultater fra studier i Sverige, England, USA og 
Norge kan likevel tyde på at eldre er friskere, mer funksjonsdyktige og har bedre 
hukommelse enn tidligere. En stor landsdekkende helseundersøkelse blant eldre i Sverige 
viste imidlertid det motsatte for en del helseutfall blant de eldste (77 år og eldre). 
 
Framskrivningen av antall personer med demens er trolig verstefallsprognoser. Eksponering 
av en del risikofaktorer kan og vil antakelig bli redusert gjennom forebygging. En 
undersøkelse fra England viste en nedgang i demensutbredelse fra 8,3 til 6,5 prosent i 
perioden fra ca.1990 til 2010. Tallene er korrigert for at levealderen var lavere i 1990. I tillegg 
har en dansk studie funnet klart bedret kognitivt funksjonsnivå blant personer i alderen 93-95 
år over en tiårsperiode. Selv om forebygging neppe kan forhindre en økt utbredelse av 
demens som konsekvens av høyere levealder, kan økningen antakelig bremses en god del. 

 

 

5.2.2 Pårørendeomsorg 

 
Omkring 40 % av kommunens voksne innbyggere er aleneboende. Dette er som i resten av 
landet.  
 
En lang tidsserie viser at andel aleneboende 67 år og eldre steg kraftig 60- og 70-tallet. 
Stigningen var mindre bratt på 90-tallet, mens andelen aleneboende flatet ut og har de siste 
årene vist en viss nedgang. Det finnes forskning som viser at forventet andel enslige eldre 
over 80 år vil synke. Dødelighet, redusert kjønnsgap i levealder, samlivsbrudd og nye samliv 
er forklaringsfaktorer for en slik utvikling. 
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Dette er viktig for kommunens pleie og omsorgstjenester. Studier viser at alvorlig kognitiv 
svikt, adferdsproblemer og depresjon øker sjansen for innleggelse på sykehjem, spesielt 
dersom den eldre er aleneboende.  
 
Omkring halvparten av mottakerne av hjemmetjenester er aleneboende.  Andelen som var 
aleneboende ved flytting til sykehjem kjenner vi ikke, men denne er langt over 50 %.  
 
Et forsiktig anslag basert på Levekårsundersøkelsen 2008 viser at det ble utført om lag 96 
000 årsverk i ulønnet omsorgsarbeid til syke, eldre og funksjonshemmede i og utenfor 
husholdningen, mens det ble utført om lag 120 000 årsverk i kommunal pleie- og 
omsorgstjeneste. Pårørendeomsorg er mao. nesten like omfattende som den kommunale 
omsorgen. Ektefelle/samboer utfører en stor del av denne omsorgen.  
 
Det er dokumentert at rådgivning og støtte til pårørende er et effektivt tiltak for å redusere 
behovet for kommunale tjenester. Et kontrollert forsøk der par fikk 6 ganger rådgivning+ 
deltagelse i støttegrupper kunne dokumentere utsatt innleggelse i sykehjem gjennomsnittlig 
329 dager og redusert antall pårørende med depresjon. 
 
Tiltak for å redusere andelen aleneboende er bra for folkehelsen og bra for 
kommunaløkonomien. Her beveger vi oss kanskje utenfor politikkens område. 

 

 

5.2.3 Finansiering av offentlig velferd 

 
Både perspektivmeldingen fra 2013 og rapport nummer 2 fra produktivitetskommisjon (2016) 
slår fast at Norge står ved et vendepunkt, vi kan ikke fortsette som før. Scenarioer med 
videreføring av siste 10-års produktivitetstilvekst fører til lav sysselsettingsvekst og sterk 
vekst i helse og omsorg. Vi vil få store offentlige underskudd noe fram i tid. Høyere 
produktivitetsvekst i offentlig sektor er kritisk for bærekraft i offentlige finanser. 
 

Figur 32 Andel personer 67 år og eldre som er aleneboende 
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Selv med høy produktivitetsforbedring, vil statens finansieringsbehov øke så mye at det vil 
være svært vanskelig å bruke skatt på inntekt som (eneste) inntektskilde.   
 
Det er all mulig grunn til å anta at ordninger for bruk av egenbetaling vil endres. 
Betalingsordninger som er nøytrale uavhengig av om du bo på institusjon eller ikke, endret 
adgang til inntektsgradert betaling og endrede frikortordninger vil være en sannsynlig 
situasjon i 2030. Det vil være behov for å finansiere en større del av tjenestene gjennom 
brukerbetaling. I tillegg vil økt brukerbetaling kunne virke etterspørselsregulerende og 
stimulere privat marked.  
 
Strammere økonomi vil også være en driver for å nærme seg finske, svenske og danske 
erfaringer i omfanget av pleie- og omsorgstjenester. En fersk rapport fra VID/Agenda 
Kaupang viser at i Norge bodde en vesentlig høyere andel av innbyggere 80 år eller eldre i 
institusjon eller bolig med heldøgns omsorg.  

 
Tabell 1 Andel innbyggere over 80 år i institusjon eller bolig med heldøgns bemanning (2011/2012) 

Finland 14,4 

Danmark 13,3 

Sverige 15,6 

Norge 17,8 

  
Det er grunn til å tro at det vil være forsvarlig å komme ned på nivået til våre naboland. 
 
 

5.2.4 Satsing på hjemmetjenester 

 
«Alle» kommuner satser på hjemmebaserte tjenester. Det er allikevel stor sprik i hvordan 
tjenestetrappen ser ut i den enkelte kommune. «Alle» kommuner har innført 
hverdagsmestring og/eller hverdagsrehabilitering. «Alle» kommuner satser på 
velferdsteknologi og «alle» kommuner satser på dagtilbud. 
 
Alle disse satsinger fremstår som «gode intensjoner». I noen grad fremstår de også som 
(økte) bevilgninger. Det er selvsagt litt paradoksalt, hensikten med satsingene er jo å 
redusere ressursbruken. Fredericia, som er en av inspirasjonskildene for 
hverdagsrehabilitering, reduserte utgiftene med 14 %. I Ringerike har hjemmebaserte 
tjenesters andel av samlede utgifter til pleie og omsorgstjenester gått ned. Dette har nok 
først og fremst sammenheng med at kommunen har økt antall plasser med heldøgns 
omsorg. 

Figur 33 Skatt i prosent av husholdningsinntekt ved høy og lav arbeidsproduktivitet (AP) 
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En rapport fra Ny Analyse as viser at en fremskrevet «institusjonsgrad» på 24 % med 
dagens organisering kan reduseres til 14 % med høy effekt av velferdsteknologi, dvs. en 
reduksjon på nær 60 %. Dette har sammenheng med hvordan teknologi kan redefinere 
behovet for heldøgnsbemannet omsorg. Brukers behov er at helsepersonell skal kunne stille 
på kort varsel dersom det skjer noe med brukerne. Forutsetningen for dette handler om 
kommunikasjon, hvordan registrer personell at det skjer noe med brukeren, og hvor lang 
avstand (i tid) er det til brukeren. Velferdsteknologi kan skyve grensen for hvor lenge 
brukeren (og pårørende) opplever det som trygt å bo hjemme. Redusert i behov for heldøgns 
omsorg, fører ikke til at behovet for tjenester blir borte. I et slikt scenario, må en stor del av 
de sparte utgiftene til heldøgns omsorg derfor kanaliseres til hjemmetjenester.   
 
Vi ser også at den samme type velferdsteknologi kan føre til at det er mulig å redusere 
bemanningen på natt i sykehjem. Teknologi fremfor tilsynsrunder fører til at nattevakten kan 
bruke tid hos de beboerne som har behov for hjelp og uønskede hendelser som i dag skjer 
mellom tilsynsrundene, kan oppdages og håndteres raskere. Selv med mindre 
personalressurs blir kvaliteten bedre. 
 
Dagsenteropphold to ganger per uke eller mer til personer med demens kan redusere 
pårørendes stress og øke deres kapasitet til å gi omsorg. Dagsenteropphold kan forebygge 
at pårørende blir utslitt. Som vist i kap. 4.4.4 er det svært viktig å opprettholde 
pårørendeomsorg i hjemmet lengst mulig og det kan investeres mye i dette, dersom det 
utsetter bruk av heldøgnsbemannet tjeneste. 
 
Økt satsing på hjemmebasert omsorg kan føre til redusert behov for plasser med heldøgns 
omsorg, men de færreste kommuner har forsøkt å tallfeste dette. 
 

 

5.3 Heldøgns omsorg til personer med demens 

 
Når omkring 80 % av alle som bor i heldøgnsbemannet plass har demens, betyr dette at 
antall personer med demens, er en svært viktig driver for behovet for heldøgns plasser.  
Stortinget legger følgende prinsipper til grunn for morgendagens løsninger:   

 Små bofellesskap og avdelinger i stedet for tradisjonelle institusjonsløsninger 

 Et tydelig skille mellom boform og tjenestetilbud, der tjenestetilbud og ressursinnsats 
knyttes til den enkeltes behov 

 Et tydelig skille mellom privat areal, fellesareal, offentlig areal og tjenesteareal i alle bygg 
med helse- og omsorgsformål. 

 Boligløsninger som er tilrettelagt for bruk av ny velferdsteknologi og har alle nødvendige 
bofunksjoner (bad, toalett, kjøkkenkrok, soverom og oppholdsrom) innenfor privatarealet, 
tilrettelagt både for beboer og pårørende 

 En omsorgstjeneste med boformer og lokaler som er en integrert del av nærmiljøet i 
tettsteder og bydeler, der de offentlige arealene deles med den øvrige befolkning. 

 
Overført til Ringerike betyr dette at flere av omsorgsboligene med heldøgnsbemanning bør 
øremerkes demente, dvs. defineres som bofellesskap for demente. Dette må ikke 
nødvendigvis gjelde hele omsorgsboliganlegg, men definerte bofellesskap på 8-10 plasser. 
Det er bedre å øremerke avdelinger for demente, selv om de ikke er optimalt fysisk utformet, 
enn at beboere med demens bor sammen med beboere med andre hjelpebehov. Dette er for 
øvrig noe kommunen er forpliktet til, bl.a. gjennom pasient og brukerrettighetsloven som gir 
rett til tilpassede tjenester. 
 
For å begrense behovet for heldøgns plasser er det viktig å fortsette satsingen på tilpassede 
tjenester for hjemmeboende: bruk av omsorgslønn, dagplasser, rullerende 
avlastningsopphold. Tiltakene må være tilpasset personer med demens. Dette er relativt 
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rimelige tjenester som kan bidra til å utsette behovet for langtidsplass på institusjon eller 
plass i omsorgsbolig med heldøgnsbemanning.  
 
 

5.4 Anbefalt plantall 

 
Det er ingen tvil om at et måltall om 25 % dekningsgrad er utdatert. I St meld nr 50 (1996- 
1997) om Handlingsplan for eldreomsorgen, ble det for planperioden 1998-2001 «lagt til 
grunn et behov for plasser med heldøgns pleie og omsorg i egnet bolig svarende til ca. 25 
pst av befolkningen 80 år og eldre». Med sine 24 % er Ringerike i nærheten av dette 
«måltallet», men et sier jo lite om tilbudet til innbyggere 80 år og eldre. Reell bruk viser at 
13,4 % av kommunens innbyggere 80 år og eldre bor i en heldøgnsbemannet institusjon eller 
bolig. Siste 6 år har dette i gjennomsnitt vært 13,0 %. 

 

 

 
 
Det er i kap. 5.2 lagt vekt på påvirkningsfaktorer som kan bidra til å dra behovet for heldøgns 
omsorg nedover. Samtidig viser kap. 4.1 at Ringerike ligger lavt i bruk av heldøgns omsorg. 
 
Som vist i kap. 4.3 vil en framskriving av dagens bruk av langtids heldøgnsplasser, føre til 
marginale endringer i behov for plasser frem mot 2021. I perioden 2021-2026 vil veksttakten 
øke fra knapt 2 plasser per år til 5 plasser per år. Etter 2026 vil veksten i framskrevet behov 
øke ytterligere og variere mellom 9 og 13 plasser per år frem til 2040, med et gjennomsnitt 
på 11 plasser per år. 
 
I figuren under er også en vekst i antall korttidsplasser illustrert. Det er lagt til grunn at for 
hver 3. langtidsplass/omsorgsbolig vil det være behov for 1 korttidsplass. Dette en 
sannsynlig utvikling. Mange plasser med kort liggetid er en nøkkel for å opprettholde en 
bærekraftig pleie- og omsorgstjeneste.  

 

 

Figur 34 Dekningsgrader 
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Ettersom dekningsgraden i 2015 er noe høyere enn gjennomsnittet for de siste 6 årene, er 
det rimelig å forutsette at kommunen det beregnede merbehovet fram til 2020 på 14 plasser, 
kan dekkes innenfor dagens kapasitet.  
 
Dekningsgrad i forhold til befolkningen over 80 er et upresist mål. Nær halvparten av 
plassene med heldøgns omsorg, disponeres av yngre. Dekningsgraden vil mao. være 
avhengig av behovsutviklingen blant yngre og forbruksratene blant eldre. I denne rapporten 
er kun behovet blant eldre vurdert. Anbefalt vekst i plasser med heldøgns omsorg er basert 
på en framskriving av dagens bruk av plasser.  
 
Kommunen har planlagt en utbygging av på Norderhovhjemmet/Heradsbygda som kan gi 35-
40 omsorgsboliger. Utfordringen er at kommunen bør ha omkring 14 nye plasser i 2020, 
mens et beregnet behov for 35-40 plasser ikke nås før i 2024. Trinnvis utbygging vil trolig 
være dyrt, mens full drift før behovet er til stede også vil være kostnadsdrivende, trolig også 
etter 2024, fordi «feil» brukere får plass. Høyere dekningsgrad gir i praksis lavere terskel for 
tildeling. Dette gir unødig høye kostnader. I tillegg risikerer man at botiden stiger. Det skaper 
problemer når dekningsgraden kommer ned til «riktig» nivå igjen. Kjøp av plasser før 
ferdigstillelse kombinert med å la en avdeling stå tom (forutsatt at det ikke gir problemer med 
Husbank-tilskudd), kan være en løsning.  
 
Som om dette ikke er nok, så er et anlegg med heldøgnsbemanning (institusjon eller 
omsorgsboliger) for 35-40 beboere, for lite til å gi optimal drift, se kap. 5.7. 

 

 

5.5 Usikkerhet 

 
Kap. 5.2 viser at denne sektoren vil påvirkes av flere faktorer i årene som kommer. Et 
anbefalt plantall som bygger på dagens reelle dekningsgrad, har derfor begrenset levetid. 
Det er grunn til å gjøre denne øvelsen jevnlig. Dersom beslutning om bygging av nye 
omsorgsplasser kan avvente til 2020, vil dette være et naturlig tidspunkt å foreta en ny 
gjennomgang. 
 
I tillegg til beregninger basert på statistikk, bør en slik rapport også bygge på intervjuer med 
ansatte ved tildelingskontoret og i tjenesten. Medvirkning fra dagens og morgensdagens 
potensielle brukere, kan også gi verdifull informasjon som kan brukes ved planlegging av 
fremtidens omsorgstjenester. 
 

Figur 35 Vekst i plasser med heldøgns omsorg, dagens forbruk framskrevet 
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5.6 Kontinuitet  

 
En stor utfordring i satsing på hjemmetjenester er å sikre kontinuitet i en turnustjeneste. For 
bruker er få hjelpere, en viktig kvalitet.  
 
En kartlegging av hjelp, tidsbruk og antall hjelpere for 460 hjemmeboende personer med 
antatt demenssykdom og med vedtak om hjemmebaserte tjenester ble gjennomført i 2006. 
54 % hadde en demensdiagnose stilt av lege. Personene mottok hjelp fra gjennomsnittlig åtte 
hjelpere i løpet av en uke, og fikk hjelp gjennomsnittlig 5,3 timer per uke. Hjelp til medisiner, 
tilberedning av mat, personlig hygiene og rengjøring ble gitt hyppigst. Undersøkelsen viser at 
det er vanskelig for offentlige tjenesteytere å ivareta kontinuitet og yte tilstrekkelig og 
individuelt tilpasset hjelp. 

 

 

5.7 Fremtidig struktur 
 
Utbyggingsmønstre omtalt i kap. 2.1vil også ha betydning for fremtidens eldreomsorg. 
Sentrumsnære boliger vil trolig være attraktive for godt voksne. Det vil være lettere å møte 
alderdommen i sentrumsnære leiligheter enn i enebolig i utkanten av kommunen. I tillegg til 
at boformen gjør det lettere å klare seg selv eller med litt tjenester lenger, vil kommunale 
tjenester kunne ytes mer effektivt når det er kort fysisk avstand mellom brukerne. 
Organisering av baser og bruk av velferdsteknologi kan bidra til å redusere behovet for 
tilsynsbesøk og kjøretid.   
 
Kommunen har planlagt utbygging på Norderhovhjemmet/Heradsbygda. Her er det planlagt 
utbygging av: 

 Omsorgsboliger. Optimal utnyttelse av tomten kan gi plass til 35-40 boenheter 

 Eldresenter 

 Legekontor 

 Lokaler for hjemmetjenesten 
 
Neste mulige utbygging av heldøgns plasser vil trolig realiseres på tomt ved sykehuset. 
Sanering av Hønefoss sykehjem og bruk av denne tomten til andre formål er drøftet. Nytt 
bygg må erstatte de 56 plassene ved Hønefoss sykehjem og i tillegg dekke behovet for økt 
kapasitet. 
 
Hvis vi ser bort fra korttidsplassene, er en svært stor andel av beboerne på plass med 
heldøgns omsorg personer med demens. Omsorgsboliger tilrettelagt for personer med 
demens kan bidra til at bare personer med særlig behov for skjerming eller spesielt 
omfattende tjenestebehov, flyttes fra bolig til sykehjem. Målgruppe for bokollektivene vil være 
personer med så stor grad av hukommelsessvikt, at personen ikke klarer seg i eget hjem 
med hjelp, men har bevart en del av dagliglivets ferdigheter. Utforming av boenheter og 
fellesareal tilrettelagt for personer med demens, vil i praksis være relativt likt i institusjon og i 
bofellesskap.  
 
Både Oslo og Bærum kommuner er i ferd med å utvikle demenslandsbykonsepter etter 
inspirasjon fra De Hogeweyk i Nederland. I De Hogeweyk bor rundt 150 personer med 
demens i 23 bokollektiv som er organisert i en kvartalsstruktur med 1 inngang. Innenfor 
kvartalet beveger alle seg fritt. Her har de både en kafé, en restaurant, butikk og 
underholdningstilbud. Konseptet skal gi beboerne mulighet til å leve sitt liv (mest mulig) som 
tidligere til tross for langt fremskreden demens. Forutsetningen for å kunne etablere et 
spekter av tilbud innenfor et slikt kvartal er en kombinasjon av mange beboere og frivillig 
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innsats. Bærum kommune planlegger ut fra at demenslandsbykonseptet skal gi 20 % lavere 
kostnader per plass enn en ordinær sykehjemsplass.  
 
Også kommunaløkonomi trekker i retning av å etablere mange plasser for heldøgns omsorg 
samme sted. Med dagens sykesignalanlegg, er gjerne 1 nattevakt på 24 (gjennomsnitts-) 
beboere vanlig. Det betyr at det må være minimum 48 plasser for å ha grunnlag for 2 
nattevakter på jobb. Det vil være lettere å tilpasse ressursene på natt, dersom det er flere 
enn 2 nattevakter. Samtidig ser vi også at sykesignalanlegg som er kjøpt inn til nye 
sykehjem, allerede har blitt «gammeldagse» innen sykehjemmet åpner. Det skjer en rivende 
utvikling som gir rom for å vurdere nødvendig kapasitet på natt. Det vil være lettere å justere 
kapasitet, jo større institusjonen er. 
 
Demenslandsbykonsept og nattvakts-løsninger, taler isolert for at kommunen bør etablere et 
anlegg på mer enn 100 heldøgns omsorgsplasser for demente.  
 
Ringerike oppgir å ha 35 nattevakter. 2 av disse er ambulerende, resten er fast stasjonert. 
Med en kostnad på omkring 1,6 mill. per nattevakt, er kommunens utgifter til nattevakter 
omkring 56 mill. Dette tilsvarer nær 13 % av de samlede utgifter til pleie- og 
omsorgstjenester.  
 
I 2011-rapporten, ble lokalisering av nattevaktene illustrert på kart. Når kommunen skal 
endre antall eller sammensetning av plasser med heldøgns omsorg, bør det være en 
målsetting å redusere antall adresser med nattevakt. Ved fremtidig bygging av nye plasser 
med døgnbaserte tjenester og ved ombygging er det ønskelig med større enheter som gir 
mulighet for robust drift og et større fagmiljø. Andre tilbud i omsorgskjeden som 
omsorgsboliger og bofellesskap kan med fordel legges i nærheten av sykehjemmene. Da 
kan fagmiljøene dra nytte av hverandres kunnskap og beboerne i 
omsorgsboligene/bofellesskapene kan gjøre seg nytte av sosiale og kulturelle aktivitetstilbud 
i sykehjemmet. Denne strategien kan også bidra til å gjøre pleie- og omsorgstjenesten til en 
attraktiv arbeidsplass, og bidra til å lette rekruttering og beholde fagpersoner. 
 
Bruk av teknologi kan redusere behovet for nattevakt i bygget, forutsatt at beboer (og 
pårørende) opplever at personell kan stille på kort varsel dersom det skjer noe med 
brukerne. Den reelle responstiden i dag, kan være flere timer mellom hvert tilsyn (fysisk til 
stede). Da kan kanskje f.eks. 30 min responstid fra «realtime» elektronisk varsel oppleves 
som akseptabelt. 
 
Hensynene omtalt foran taler for å lokalisere mange plasser med heldøgns omsorg sammen, 
enten i samme bygg eller i nærhet til hverandre. Det finnes selvsagt også andre hensyn. I 
Ringerike vil det være viktig for en del å kunne bo i sitt nærmiljø. Kommunen må derfor 
avveie økonomi og andre hensyn når lokalisering i Tyristrand/Nakkerud, Sokna, Nes, 
Hallingby og Hønefoss skal vurderes. 
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Tittel:  

Helsefremmende og forebyggende tilbud - hva er best for eldre i Ringerike? 

 

Bakgrunn:  

«Rådmannen i Ringerike kommune anbefaler å tilby forebyggende hjemmebesøk til eldre 

som fyller 78 år. Formålet er å skape en aktiv brukerrolle og skape større grad av trygghet 

for friske eldre. Friske eldre er de som ikke mottar tjenester fra før» (Handlingsprogram 

(2016-2019), 2015).  

  

Hensikt:  

Å komme med en anbefaling til Ringerike kommune om hvilke helsefremmende og 

forebyggende tilbud som passer best for de eldre.  

 

Problemformulering:  

Hvilken modell gir best effekt i forhold til eldres mestring av egen hverdag?  

Hvilken alder passer best? 

Hvordan utjevne sosiale ulikheter i helse? 

Hvilken modell er mest kostnadseffektiv? 

 

Metode:  

Det har blitt gjennomført to kvalitative studier med bruk av tilnærmet fokusgruppeintervju 

med elleve eldre i Ringerike og fire utøvere av tjenesten helsefremmende og forebyggende 

hjemmebesøk fra to ulike kommuner. Organiseringen av datamaterialet er gjennomført 

etter en interaktiv modell for dataanalyse. I drøftingen diskuteres problemstillingene opp 

mot funnene i intervjuene og tidligere studier og teorier. 

  

Resultater:  

Det er ulike meninger om hvilken modell som gir best effekt i forhold til eldres mestring 

av egen hverdag. Gruppetilbud kan ikke erstatte hjemmebesøk alene. For å sikre 

helsefremmende effekt er 78 år for sent å tilby hjemmebesøk eller gruppetilbud. Ved å 

tilby både gruppetilbud og hjemmebesøk, vil de eldre velge hva de synes passer best for 

seg, og flere vil ta imot tilbudet. Skal man arrangere et gruppetilbud må det skje i 

nærmiljøet. De med lav sosioøkonomisk status vil i mindre grad benytte gruppetilbud og 

vil ha best nytte av et hjemmebesøk for å knytte kontakt med kommunen. Individuelle 

hjemmebesøk krever store ressurser. Gruppetilbud er den mest kostnadseffektive modellen, 

men man når ikke alle.  

 

Konklusjon:  

Prosjektgruppa anbefaler Ringerike kommune å tilby gruppetilbud supplert med 

hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig eldre. 

 

Nøkkelord: 

Helse, helsefremmende og forebyggende arbeid, forebyggende hjemmebesøk, 

brukermedvirkning, sosial ulikhet i helse, empowerment. 
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1 Innledning 

 

Fram mot 2060 vil Norge få en betydelig eldre befolkning (Statistisk sentralbyrå, 2014). 

Andelen eldre (70 år eller mer) vil stige fra knapt 11 % av befolkningen i dag til 19 % i 

2060.  

Den økende andelen eldre er en av hovedutfordringene i det norske velferdssystemet. Det 

vil føre til større press på helse- og omsorgtjenestene. For å imøtekomme denne 

utfordringen kreves det nye løsninger, og i de siste årene har det blitt fokusert stadig mer 

på helsefremmende og forebyggende arbeid, blant annet gjennom Folkehelseloven (Lov 

om folkehelsearbeid, 2012) og Samhandlingsreformen (2012). Samhandlingsreformen 

vektlegger at pasienten skal få bedre behandling der de bor og deltagelse og aktivitet er 

sentrale temaer (St. Meld. nr. 47 (2008-2009), 2009). «Befolkningen skal oppleve flere 

leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller» (Meld. St.19, (2014-

2015), 2015 s.14). 

 

Ringerike kommune har sett på denne utfordringen. «Rådmannen i Ringerike kommune 

anbefaler å tilby forebyggende hjemmebesøk til eldre som fyller 78 år. Formålet er å skape 

en aktiv brukerrolle og skape større grad av trygghet for friske eldre. Friske eldre er de 

som ikke mottar tjenester fra før» (Handlingsprogram (2016-2019), 2015).  

 

I følge Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester som trådte i kraft i 2012, 

tydeliggjøres kommunens ansvar for forebyggende og helsefremmede arbeid.  

I praksis vil det ofte være vanskelig å prioritere forebygging framfor behandling selv om 

dette på sikt vil gi mer helse igjen for ressursene. Det må i større grad legges vekt på å 

dokumentere forholdet mellom helseeffekt og ressursbruk av forebyggende tiltak (Meld. 

St. 34 (2012-2013), 2013). Hagen-utvalget (NOU 2011:11, 2011) har pekt på viktigheten 

av å satse på nytenkning og aktiv aldring. En aktiv seniorpolitikk bygger på prinsipper om 

selvstendighet, uavhengighet og innflytelse over eget liv til tross for sykdom og 

funksjonsnedsettelse.  

 

Prosjektgruppa har valgt å ikke komme med en anbefaling om innholdet i tilbudet. Det er 

viktig at noen eldre bidrar i den videre utviklingen av dette helsefremmende tilbudet i 

kommunen.  
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Bakgrunn for vår anbefaling er tidligere kvalitative og kvantitative studier av 

helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk (heretter hjemmebesøk), teorier og 

fokusgruppeintervjuer som vi har gjennomført med potensielle brukere og tjenesteutøvere. 

 

Prosjektgruppa består av tre sykepleiere og en ergoterapeut, alle ledere, som representerer 

tre ulike kommuner.  

 

1.1 Problemstilling 

 Prosjektgruppa har valgt å komme med en anbefaling til Ringerike kommune med fokus 

på helsefremmende og forebyggende tilbud til eldre. 

 

Problemstillingene blir som følger: 

Hvilken modell gir best effekt i forhold til eldres mestring av egen hverdag? 

Hvilken alder passer best? 

Hvordan utjevne sosiale ulikheter i helse? 

Hvilken modell er mest kostnadseffektiv? 
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Det er gjort en del kvalitative studier om helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk 

både nasjonalt og internasjonalt. Ettersom tilbudet blir organisert og gjennomført 

forskjellig fra kommune til kommune, har det hittil vært vanskelig å anbefale en modell. 

Det mangler fortsatt kunnskap om anbefalt alder, modeller og organisering av tjenesten 

(Larun, Dalsbø & Kirkehei, 2013). 
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2 Teoridel 

2.1 Hva er helse? 

 

En av de mest kjente og omfattende helsedefinisjoner fra WHO, 1948, er "Helse er en 

tilstand av fullstendig fysisk, mental og sosial velvære og ikke bare fravær av sykdom eller 

svakhet" (Regjeringen, 2014). WHOs perspektiv på helse er flerdimensjonalt fordi det 

trekker inn fysiske, psykiske og sosiale faktorer i begrepet. Denne måten å forstå helse på 

ligger nær opp til det vi forbinder med livskvalitet. Helse er å ha overskudd i forhold til 

hverdagens krav. Helse blir sett på som en ressurs, en evne til å mestre og tilpasse seg 

livets mange vanskeligheter. Eldre som har fysiske plager kan likevel oppleve god helse 

(Hjort, 1982). 

 

Fugelli og Ingstad (2001) gjennomførte en studie med 80 personer i perioden 1997-2000 

om folks oppfatning av helsebegrepet. De viktigste meningsbærende elementene i folks 

helsedefinisjon er trivsel, funksjon, natur, humør, mestring og energi. Ifølge deres 

undersøkelse har det folkelige perspektivet på helse tre kjennetegn: 

Helhet – Helse er et holistisk fenomen. Helse er vevd inn i alle sider av livet og samfunnet. 

Pragmatisme – Helse er et relativt fenomen. Helse erfares og bedømmes i forhold til hva 

folk finner det rimelig å forvente ut fra alder, sykdomsbyrde og sosial situasjon. 

Individualisme – Helse er et personlig fenomen. Menneskene er ulike. Derfor må helse 

som mål og veiene til helse bli forskjellige fra individ til individ. 

 

I det holistiske menneskesynet er fokuset rettet mot det sosiale aspektet. Helse er både et 

dynamisk og subjektivt fenomen som hele tiden oppleves og påvirkes av sosiale forhold og 

psykologiske faktorer, som handlinger, felleskap, mestring, selvbilde, forventninger osv. 

Helsen blir da ikke bare noe vi har, men også noe vi er, eller noe vi hele tiden er på vei mot 

og kan påvirke og fremme. Helse blir sett på som fravær av sykdom, som en ressurs og 

som velbefinnende (Mæland, 2005). 
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2.1.1 Hva påvirker helsen? 

  

 

Figur 1. www.mestring.no 

 

Den sosiale helsemodellen (fig.1) viser ulike lag av helsedeterminanter og synliggjør helse 

som et sammensatt problemfelt som krever sammensatte løsninger. I følge modellen 

skapes helse i relasjon mellom mennesker og omgivelsene. Sentralt i figuren vises 

personlige egenskaper som alder, kjønn og arvelige faktorer. Disse er individuelle 

egenskaper og er upåvirkelige.  Av de ytre påvirkningsfaktorer finner vi personens 

levevaner og sosiale nettverk. I det tredje laget av ytre påvirkningsfaktorer finner vi 

materielle forhold knyttet til utdanning, bolig, ernæring, arbeid og helsetjenester. Slike 

levekår bestemmes langt på vei av de generelle økonomiske, kulturelle og miljømessige 

betingelser i samfunnet (Mæland, 2010). 

2.1.2 Aldring  

 

«Aldring er et biologisk fenomen som forandrer organismen og derved bringer med seg 

psykologiske konsekvenser. Aldring er en eksistensiell dimensjon fordi den forandrer 

personens forhold til tiden og sin egen historie – og derved hele hans forhold til og 

samhandling med verden omkring seg» (Karoliussen, 1997, s.139). 
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Den vanligste oppfatningen av aldring ut fra et medisinsk perspektiv er at 

«aldringsprosessen fører til tap av tilpasningsevne (adaptasjon), nedsatt maksimal yteevne 

(reservekapasitet) og svekket reaksjonshastighet, sensitivitet og presisjon. Dermed blir 

evnen til å motstå belastning (stress) gradvis mindre, motstandskraften mot sykdom 

svekkes og evnen til å klare seg i det daglige blir mindre» (Karoliussen, 1997, s.139). 

En annen definisjon kan være «aldring er vanlige forandringer som skjer i oss og i vårt 

forhold til omgivelsene etter hvert som vi blir eldre i antall år» (Solem, 1995, s. 4).  

 

2.2 Sosialt nettverk og sosial støtte - viktige faktorer for helsen 

2.2.1 Sosialt nettverk 

 

Man kan skille mellom det personlige og det kontekstuelle nettverket. Det sosiale 

nettverket sier noe om de personlige relasjonene man har til personer. Det kontekstuelle 

sier noe om de totale relasjonene man har innenfor ulike sosiale systemer som skole, 

arbeidsplass etc. Det sosiale nettverket kan deles inn i ulike sektorer: familie, venner, 

pensjonistforeningen, naboer, myndighetspersoner, treningskamerater og andre (Dalgard & 

Sørensen, 2009).  

 

Folk uten psykiske problemer oppgir at de har i gjennomsnitt 25-30 personer i nettverket 

sitt, og fem til seks personer i hver sektor (Dalgard & Sørensen, 2009). De nære 

relasjonene til familie og venner har størst betydning for mestring av vanskelige 

livssituasjoner, mens de perifere kan være av større betydning for å fange opp informasjon 

utenfra, for eksempel fra helsevesenet (Dalgard & Sørensen, 2009).  

 

Tette nettverk der alle kjenner hverandre kan være mer til støtte enn et løsere nettverk, men 

det vil føre med seg sterkere kontroll på godt og vondt. Storbyene med mindre tetthet kan 

gi mer frihet, men også mer ensomhet (Dalgard & Sørensen, 2009). Undersøkelser viser at 

hyppigheten i kontakt med andre har mindre innvirkning på helsen enn kvaliteten. 

Varigheten av kontakten er viktig for tryggheten og forutsigbarheten i forholdet mellom 

mennesker.  

 

Graden av gjensidighet er viktig for nettverkets kvalitet, og stor grad av gjensidighet 

styrker nettverkets støttefunksjoner (Dalgard & Sørensen, 2009).  
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Det sosiale nettverket vårt har betydning for helsa, og sosial støtte er en helsefremmende 

faktor (Folkehelseinstituttet.no). For å opprettholde et sosialt nettverk er det viktig med 

deltagelse på ulike sosiale arenaer som for eksempel lokalmiljøet og arbeidslivet 

(Helsedirektoratet, 2015). Hindringer som gjør at folk ikke deltar i sosiale nettverk kan 

være økonomi, lite framkommelig utemiljø, transport og helseproblemer. Noen har ingen å 

gå sammen med. (Helsedirektoratet, 2015). 

 

Figur 2. www.napha.no 

2.2.2 Sosial støtte 

 

Sosial støtte vil si opplevelsen av at noen bryr seg, at man er verdsatt og tilhører et sosialt 

nettverk med gjensidige forpliktelser (Folkehelseinstittutet.no). Den vanligste formen for 

sosial støtte er følelsesmessig støtte som kommer fra nær familie og nære venner. Den 

inneholder empati, omsorg, kjærlighet og tillit. Bekreftende støtte er en annen type støtte 

og er basert på tilbakemeldinger i form av bekreftelse og sosiale sammenlikninger. Denne 

støtten kommer fra arbeidskolleger eller sosiale instanser. Inkluderende støtte er en type 

støtte som handler om rådgivning, anbefalinger og forslag som hjelper individet i møte 

med personlige og sosiale utfordringer. Instrumentell støtte er den mest konkrete formen 

for sosial støtte, den handler om ulike former for praktisk hjelp og økonomisk hjelp 

(Dalgard & Sørensen, 2009).  

 

Helseeffekt av sosial støtte er både direkte og indirekte. Direkte ved at sosial støtte i seg 

selv er helsefremmende (Helsedirektoratet, 2015). Det innebærer at den direkte sosiale 

støtten vil ha positiv effekt på helsen uansett livsbelastninger og sosiale forhold (Dalgard 

& Sørensen, 2009). Den indirekte effekten ved sosial støtte virker beskyttende på helsen 

når mennesker er utsatt for stressende livshendelser (Helsedirektoratet, 2015). Sosial støtte 

bidrar til å styrke individets mestringsevne, noe som bidrar til reduksjon i stressnivå 
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(Dalgard & Sørensen, 2009). Både individuelle og sosiale faktorer påvirker opplevelsen av 

sosial støtte. Angst og manglende trygghet i forhold til andre mennesker reduserer sjansen 

for sosial støtte. Strukturelle faktorer som alder, kjønn og familiestørrelse spiller også en 

rolle for sosial støtte (Folkehelseinstituttet.no). 

2.2.3 Sosial støttes effekt på somatisk og psykisk helse 

 

Det finnes en rekke undersøkelser som viser at svak sosial støtte fører til økt mortalitet, 

spesielt på hjerte- karlidelser. Man har også sett at lav sosial støtte har effekt på 

risikofaktorer som høyt blodtrykk, fedme, lite fysisk aktivitet og røyking. Når det gjelder 

infeksjonssykdommer ser man at lite sosial støtte øker sårbarheten for luftveisinfeksjoner 

gjennom svekket immunforsvar, og økt risiko for allergi (Dalgard & Sørensen, 2009). På 

bakgrunn av forskjellige undersøkelser i ulike land har WHO konkludert med at « sosial 

støtte og gode relasjoner er viktige bidrag til helsen, og inkludert støtte er blant de viktige 

helsedeterminanter» (WHO, 2003).  

 

Det er en rekke undersøkelser som viser at manglende sosial støtte bidrar til svekkelse av 

den psykiske helsen, spesielt hvis individet er utsatt for negative livshendelser. 

Undersøkelser peker på at personer med god individuell mestringsevne er mindre avhengig 

av sosial støtte for å takle negative livshendelser enn de med dårlig mestringsevne 

(Dalgard & Sørensen, 2009).   

2.2.4 Virkningsmekanismer for sosial støtte 

 

Mennesker som opplever liten sosial støtte har økt risiko for å få økonomiske problemer, 

problemer på arbeidsmarkedet eller boligproblemer (Helsedirektoratet, 2015). De med liten 

sosial støtte søker sjeldnere faglig hjelp ved sykdom (Dalgard & Sørensen, 2009). Flere 

kvinner enn menn opplever sosial støtte. De eldre oppgir mindre sosial støtte enn de yngre. 

Når det gjelder de aller eldste oppgir menn mer sosial støtte enn kvinner. Det kan henge 

sammen med at det er flere enker enn enkemenn. De som lever i parforhold opplever mer 

sosial støtte enn enslige (Dalgard & Sørensen, 2009). Personlige og sosiale forhold 

påvirker graden av sosial støtte. Sosial ulikhet finner man også i organisasjonsdeltagelse 

(Helsedirektoratet, 2015).  Den sosiale støtten øker med økende utdanning og inntekt. Lav 

sosioøkonomisk status er forbundet med svakt sosialt nettverk. At det er sammenheng 

mellom sosial støtte og sosioøkonomisk status, betyr at sosial støtte, sammen med en rekke 
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psykososiale faktorer fremstår som mulige forklaringsfaktorer når det gjelder sammenheng 

mellom sosial ulikhet og helse (Dalgard & Sørensen, 2009). 

2.2.5 Lokalsamfunn og sosial helse 

 

Lokalsamfunnet har innvirkning på det sosiale nettverket og den sosiale støtten. Et 

desintegrert samfunn vil ha negativ påvirkning på sosialt nettverk og på helsen. Det kan 

bidra til lite gjensidig støtte og økt hyppighet av psykiske lidelser. Det betyr at det er en 

sammenheng mellom hvor du bor og hvilken helse du har/ får (Dalgard & Sørensen, 2009). 

 

2.3 Sosiale ulikheter blant eldre 

 

 
 

 

Figur 3. Gradientutfordringen (Helsedirektoratet.no, 2005). 

 

Eldres helse og sosiale ulikheter har betydning for folkehelsen. En europeisk 

sammenligningsstudie i åtte land viser at eldre med kort utdanning har høyere dødelighet 

enn de med lang utdanning. Studier viser at utdanningsforskjeller ikke har så stor 

betydning for helsen hos eldre som hos yngre.  

 

De eldre sin egenvurdering av helse er bedre nå enn tidligere, men viser klare sosiale 

forskjeller. 18 % av de med grunnskole eller kortere utdanning sier de har dårlig helse, 

mens 5 % av de med høyere utdanning opplever dårlig helse. De med lav utdanning har 

dobbelt så ofte psykiske problemer enn de med høy utdanning. De som bor alene har 
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hyppigere symptomer på psykiske plager enn de som bor sammen med noen. Eldre kvinner 

som bor alene og har lav utdanning, er mest utsatt for psykiske plager. De med lav 

utdanning er mindre fysisk aktive enn de med høy utdanning. De eldre med høy utdanning 

har høyere alkoholinntak, den helsemessige betydningen av dette er omdiskutert. 

Konklusjonen er at sosiale ulikheter i helse er markant opp til meget høy alder, men avtar 

med alderen (Nasjonalt folkehelseinstitutt, rapport 2007:1). 

2.4 Salutogenese 

 

Aaron Antonovsky utviklet teorien om salutogenese, et ord som betyr helse og opprinnelse. 

Han mener det er like viktig å fokusere på det som styrker og fremmer helse som det som 

er sykdomsfremkallende og det som behandler sykdom. Teorien handler om å se livet som 

målet (Antonovsky, 2012). 

 

Teorien om salutogenese definerer helse som et kontinuum som omhandler grader av 

helse. Helse og sykdom er ytterpunktene på et kontinuum. Dette står i kontrast til 

patogenese som klassifiserer mennesker som syke eller friske. Teorien kjennetegnes ved 

opplevelsen av sammenheng.  Denne opplevelsen er tredelt og satt sammen av 

komponentene begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet (Antonovsky, 2012). 

Ottawa-charteret fremhever også et salutogent syn på helse med fokus på å styrke 

helsemulighetene for hele befolkningen gjennom hele livsløpet og at alle skal sikres 

helsepotensialer uansett levekår og utgangspunkt for helse (WHO, 2005). 

Forskning dokumenterer betydningen av en salutogen tilnærming for å kunne gjøre folk i 

stand til å fremme og opprettholde helse og velvære, noe som er i tråd med ett av 

regjeringens hovedmål som er å legge til rette for at mennesker kan leve meningsfulle liv 

(Antonovsky, 2012). 

 

2.5 Helsefremmende og forebyggende arbeid 

 

Figur 4 viser ulike innfallsvinkler som påvirker helsen. Behandling/rehabilitering tar sikte 

på å behandle og lindre skade som allerede har oppstått. Forebyggende arbeid tar sikte på å 

finne virkemidler og tiltak som kan bidra til å fjerne risikofaktorer for sykdom. 

Helsefremmende arbeid fokuserer på forhold som bevarer og fremmer helse gjennom økt 
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mestring, mer motstandskraft og overskudd. I praksis er helsefremmende og forebyggende 

arbeid overlappende tilnærminger som utfyller hverandre (http://www.idebanken.org).  

 

 

Figur 4. www.idebanken.org 

 

2.6 Empowerment 

 

Empowerment inneholder ordet power som betyr styrke, makt og kraft. Vi har ikke et godt 

norsk ord som dekker det engelske ordet Empowerment (Askheim & Starrin, 2007). Det 

norske ordet myndiggjøring er det ordet som kommer nærmest og som ofte blir brukt. Det 

engelske ordet er mer omfattende med en tredelt betydning; å gi makt, å gjøre i stand til, å 

tillate. « Empowerment betyr at folk blir i stand til å definere sine egne løsninger i 

felleskap med andre» (NOU, 1998:18, 1998).  Andre assosiasjoner man får, er selvtillit, 

sosial støtte, delaktighet, samarbeid og selvstyre (Askheim & Starrin 2007). 

 

Empowerment-begrepet ble første gang lansert i Ottawa- charteret i 1986. Der ble det 

definert som en prosess som gjør folk i stand til å øke sin kontroll over egen helsetilstand 

og til å forbedre egen helse (Helsedirektoratet, forebygging.no). Ottawa- charteret sier at 

helse skapes der folk bor, arbeider og er. Det er samspillet mellom individ, gruppe og 

lokalsamfunn som er arenaen der empowerment har størst virkning (NOU 1998:18, 1998). 

Empowerment-begrepet understreker betydningen av å støtte personer som har kommet i 
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en vanskelig situasjon. Begrepet ser på mennesket som en ressurs og mennesket vet selv 

hva som er utfordringene (Askheim & Starrin, 2007). 

Kollektiv empowerment har fokus på at man sammen kan finne løsninger, øke 

kompetansen og være sterkere enn det man er individuelt. Arenaer for dette er lokale 

foreninger og selvhjelpsgrupper. (Askheim & Starrin, 2007). Det er viktig at man bruker et 

enkelt språk som alle forstår. Dette er inkluderende og skaper trygghet (Askheim & 

Starrin, 2007). 

 

Figur 5. www.emaze.com 

2.6.1 Empowerment i det helsefremmende og forebyggende arbeidet 

 

Empowerment er et viktig begrep i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. «I et 

utvidet helsebegrep fremstilles helsefremmende arbeid som en sosial og politisk prosess 

der målet er både å fremme personlig vekst og å endre sosiale, miljømessige og 

økonomiske forhold» (WHO, 1987). Det handler om at folk kan få en god helse bare de har 

muligheter og kompetanse til å få oversikt over de forhold som påvirker helsen. Dette 

gjøres ved å utvikle folks ferdigheter, styrke det sosiale nettverket og skape handlingsrom 

(Askheim & Starrin, 2007).  

 

Empowerment er en prosess og mennesket kan hele tiden utvikle seg og skape en livsvarig 

endring. Det må være en frivillig prosess og man må finne temaer som deltagerne 

interesserer seg for. Det er viktig med en områdebasert tilnærming når man skal jobbe med 

folkehelsearbeid, og samlingsplassene må være der folk bor. Det er lettere å trekke folk 

med i samarbeidet, og engasjere dem når det skjer i nabolaget. Det er derfor viktig å finne 

ut hvor de lokale møteplassene er, og hvem som er i målgruppe når man lager et 

helsefremmende tilbud (NOU 1998:18, 1998). 
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2.7 Brukermedvirkning 

 

Brukermedvirkning er nedfelt i Lov om pasient og brukerrettighetsloven: «Pasient og 

bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse og omsorgstjenester». Pasienter 

har rett til å delta i valg av behandlingsmetoder og undersøkelser. Medvirkning og 

informasjon skal tilpasses den enkelte (Pasient og brukerrettighetsloven § 3-1). 

Brukermedvirkning skal skje på alle nivåer i helsetjenesten. På individnivå betyr det at 

brukerne får innflytelse på tjenester som angår dem selv. På tjenestenivå betyr det at 

brukerne går inn som likeverdige parter i samarbeid med tjenesteapparatet og aktivt deltar i 

utvikling av tjenestene. På systemnivå handler dette om at brukerrepresentanter deltar via 

brukerorganisasjoner i utvalg og prosesser før administrative og politiske beslutninger skal 

vedtas (HelseOmsorg 21, 2014). 

 

Noen av brukerne ønsker ikke å benytte seg av de tjenestene som er i vårt velferdssamfunn. 

Det kan handle om at de ikke vet om tjenestene, at de ikke har ressurser til å delta, at de 

ikke har lyst eller har problemer med å komme til de stedene der tjenestene er. Det kan 

handle om mangel på transport og manglende økonomi til å delta. Selv om alle forholdene 

ligger til rette er det også noen som ikke ønsker å delta (Askheim & Starrin, 2007).  

Brukermedvirkning handler om at det enkelte mennesket tar ansvar for sitt eget liv. 

Brukermedvirkning skal bidra til at brukerne er med på å utforme tjenestene på individnivå 

og deltar i utforming av tjenesten. For å få til et godt samarbeid og åpne opp for 

medvirkning, må fagpersonene vise respekt, dele kunnskap og være tilgjengelige (NOU 

2004:13, 2004) 

 

Det er viktig med en strukturell utvelgelse i utvikling og samarbeid om tjenestene, slik at 

man får med de rett kvalifiserte representantene (HelseOmsorg 21, 2014). Brukerne må 

komme tidlig inn i prosessen slik at brukermedvirkningen blir reell (Askheim & Starrin, 

2007). Brukermedvirkning kan i praksis ivaretas ved å arrangere dialogkonferanser, 

brukerpanel, spørreundersøkelse, fokusgruppeintervju og involvere brukere i 

prosjektgrupper samt i evalueringsprosesser. (Europeisk veileder i brukerretting og 

brukermedvirkning, 2008). For at tjenesten skal være langsiktig og bærekraftig er det 

viktig at brukerne er med under utvikling av tjenesten. Brukerne har erfaringsbasert 

kunnskap og vet hva behovet er, noe som gjør at man utvikler bedre tjenester. 

Medbestemmelse fører til at kvaliteten på tjenesten opprettholdes fordi brukerne får et 
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eierskap til den. Både brukerne og fagpersonene får mer kunnskap under 

samarbeidsprosessen.  Medvirkning kan i seg selv gi økt tilfredshet, man føler seg sett og 

hørt (Europeisk veileder i brukerretting og brukermedvirkning, 2008). 

 

2.7.1 Kunnskapsbasert praksis 

 

Figur 6. Modell for kunnskapsbasert praksis (www.helse-bergen.no) 

 

Det er et krav om at helsetjenesten skal være kunnskapsbasert (Dahlgren & Johansen, 

2013). Kunnskapsbasert praksis bygger på forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap og 

brukermedvirkning. Når man skal utvikle nye tjenester tar man en beslutning etter at alle 

disse tre formene for kunnskap er tatt med (Nordtvedt, Jamtvedt, Graverholt, Nordheim & 

Reinar, 2007). For at vi skal ha en kunnskapsbasert tjeneste må brukeren av tjenesten tas 

med i beslutningen om egen helse. Den sentrale arenaen er møte mellom bruker og 

helsearbeider på individnivå. På systemnivå er det samarbeid mellom bruker og de som har 

beslutningsmakt (Dahlgren & Johansen, 2013). 

 

2.8  Trygghet 

 

I mange av de kvalitative undersøkelsene kommer trygghet opp som en effekt av 

hjemmebesøket (Westbye, 2014). Trygghet er viktig i alles liv og alle har sin egen 

opplevelse av trygghet (Kristoffersen & Nortvedt, 2011). 

Skadeforebyggende forum har en definisjon som passer når vi skal se på om forebyggende 

og helsefremmende hjemmebesøk har effekt på trygghetsfølelsen til eldre. Trygghet er «En 
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opplevd, vesentlig subjektiv følelse av fysisk forutsigbarhet i omgivelsene, og som 

omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold knyttet til individ og samfunn, inkludert 

tilhørighet, mestring og livskvalitet» (Skadeforebyggende forum, 2014). 

 

2.8.1 Trygghet som behov 

 

Det er vanlig å se på trygghet som et av de grunnleggende behovene mennesker har. 

Maslow har delt behovene inn i et hierarkisk system, og trygghet kommer etter de basale 

behovene som mat og drikke 

( Kristoffersen & Nortvedt, 2011). 

 

  

Figur 7. Maslows behovspyramide (www.psykologihjornet.com) 

 

Med trygghet mener Maslow blant annet behov for forutsigbarhet og beskyttelse  

(Kristoffersen & Nortvedt, 2011). 

 

Alle har vi behov for å føle oss trygge, det er viktig for vår trivsel og velvære. Holdninger 

og tidligere erfaringer gjør at vi har ulik opplevelse av trygghet og det er viktig å få 

informasjon om hva som er trygt for den enkelte. På den måten kan man tilpasse tjenesten 

slik at de eldre føler seg trygge og kan bo lengst mulig hjemme. Mestringsfølelsen har også 

betydning for om man føler seg trygg. De som har liten tro på seg selv, føler seg ofte mer 

utrygge enn de som har god selvtillit. Følelsen av kontroll over hverdagen har og en 

betydning på trygghetsfølelsen (Årseth & Bergvik, 2000).  
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Trygghet kan deles inn i tre: følelse, indre trygghet og ytre trygghet. Indre trygghet 

kommer av en positiv oppvekst eller en forankring i et livssyn. Den indre tryggheten kan 

ha betydning for hvordan vi er i sosiale relasjoner. Den ytre tryggheten handler om våre 

relasjoner til omverdenen. Ytre trygghet kan deles opp i relasjonstrygghet, tillit til andre, 

kunnskap og kontroll over seg selv og sin egen situasjon (Årseth & Bergvik, 2000). 

 

2.8.2 Forebyggende arbeid og trygghet 

 

Forebyggende arbeid skal skape og vedlikeholde trygghet for alle gjennom sosiale 

møteplasser, gode velferdsordninger, god samfunnsplanlegging og legge til rette for 

frivillig arbeid og aktivitet. Vi har alle et ansvar for å engasjere oss i frivillig arbeid, skape 

gode møteplasser for alle aldersgrupper og samfunnslag. Det er ikke bare myndighetenes 

ansvar, gode og trygge sosiale møteplasser skapes av aktive innbyggere i nærmiljøet der vi 

bor (Regjeringen, 2009). 

 

2.9 Helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk  

 

Hjemmebesøk er et tilbud for å opprettholde god helse, trygghet, trivsel og mulighet for å 

bo lengst mulig i eget hjem (Vass, Avlund & Hendriksen, 2005). Hjemmebesøk er i de 

fleste norske kommuner et tilbud til hjemmeboende eldre som ikke har andre kommunale 

helsetjenester fra før. 

De nordiske modellene vektlegger individrettede samtaler om temaene helse, fysisk og 

sosial aktivitet, fallforebygging, ernæring og boforhold, samt rådgiving og informasjon om 

kommunale tjenester (Pettersen & Wyller, 2005; Klungerbo, Bredland, Nervik & Sødal, 

2013). 

 

I Norge får den eldre et brev eller en telefon med spørsmål om de vil ta imot et besøk fra 

kommunens helsetjeneste. Ett besøk én gang er mest vanlig, og den vanligste målgruppen 

er innbyggere over 80 år, dernest de over 75 år. Forskningslitteratur stiller spørsmål ved 

om 80 år er en for høy alder. Har man et mål om å styrke den enkeltes muligheter til å 

holde seg frisk og aktiv lengst mulig er det viktig å komme tidligere inn. Det er viktig at 

tilbudets profil og hvordan det presenteres er tilpasset aldersgruppen (Førland, Teigen, Bie, 

Helgheim, Skjæveland &Skumsnes, 2013). Ulike helseprofesjoner med høgskoleutdanning 
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arbeider med hjemmebesøk, flest sykepleiere, deretter ergoterapeuter og fysioterapeuter. 

50 % av kommunene tilbyr ikke egen opplæring til dem som utfører tjenesten. Det er 

uklarhet rundt dokumentasjon av tiltaket. Det er behov for mer sentralt veilednings- og 

opplærings-materiell (Førland & Skumsnes, 2014). 

 

Ålesund kommune har gitt hjemmebesøk siden 2001 (Blindheim & Alnes, 2015). 

Geriatriske sykepleiere gir tilbudet til 75 åringer som ikke har tjenester fra før. De har 

gjennomført individuelle intervju med 30 eldre som har mottatt tjenesten. De har i tillegg 

hatt fokusgruppeintervju med 6 utøvere av hjemmebesøk. Målet med denne kvalitative 

studien har vært å få fram både de eldres og utøvernes erfaringer, samt sette fokus på 

hvilke utfordringer denne tjenesten står overfor.  Resultatene viser at friske eldre som har 

mottatt hjemmebesøk opplever økt grad av trygghet, mottar nyttig informasjon fra 

kommunen og får styrket troen på egne evner og ressurser til å ta vare på egen helse. 

Resultatene peker på at hjemmebesøk ikke kan stå alene, men må knyttes til aktuelle 

aktivitetstilbud, både kommunale og frivillige og også til den øvrige helsetjeneste i 

kommunen. Videre pekes det på at en slik samtale kan rekruttere eldre til frivillighet. 

Erfaringene fra utøverne av hjemmebesøk viser at de må inneha spesialkompetanse om 

eldres helse, ha god kunnskap om samtaleteknikk, sikre tverrfaglighet i utøvergruppa og 

benytte dokumentasjonssystem som gjør oppfølging mulig. Hvordan tjenesten er organisert 

er en annen viktig forutsetning for å lykkes. Da tilbudet fra 2003-2007 var organisert under 

hjemmetjenesten, viste det seg at gjennomføringen i liten grad ble prioritert. Fra 2007 ble 

tilbudet organisert inn i virksomheten Aktivisering og Velferd, der også alle de ulike 

aktivitetstilbud i kommunen var organisert. Brosjyremateriell ble forbedret som en følge av 

studien. I etterkant av studien ble eldre gitt tilbud om å ha samtalen et annet sted enn i 

hjemmet (Blindheim & Alnes, 2015). 

 

Gjennom forskning kommer det fram at det er vanskelig å måle signifikant effekt av 

hjemmebesøk både kvalitativt og kvantitativt, fordi kommunene utarbeider hjemmebesøk 

forskjellig gjennom ulike forståelser, tradisjoner og praksiser. Variablene omhandler ulike 

aldersgrupper, markedsføring, utøvende personell, personellets personlige egnethet, 

helsefremmende og/eller forebyggende fokus, antall hjemmebesøk, oppfølging og hvilke 

andre helsefremmende og forebyggende aktivitetstilbud for eldre som finnes (Førland & 

Skumsnes, 2014).  
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Effekt på egenopplevd helse og livskvalitet i to studier viser en liten positiv effekt av 

hjemmebesøk. Faktorer som kan bidra til en positiv effekt på helse og livskvalitet er at de 

som utfører besøkene jobber i tverrfaglige team og at de har spesialkompetanse (Skumsnes 

et el, 2013). 

Et studium (Hegglund, 2012) konkluderer med at de eldre opplever hjemmebesøk som et 

positivt tiltak. De beskriver at det føles betryggende at det er noen som følger de opp, og at 

de har en plass å henvende seg dersom hverdagen skulle endre seg. 

2.9.1 Helsefremmende og forebyggende tilbud i gruppe 

 

Kommunene Hamar og Gjøvik har i en rapport beskrevet en alternativ modell til 

hjemmebesøk (Slåtsveen, Hellebergshaugen, Sveen & Sogstad, 2015). De har invitert alle 

77- åringer til dagseminar/ informasjonsmøte med varighet på ca. tre timer. Deltagerne ble 

plassert i grupper rundt kafébord og fikk mye av den samme informasjonen som ble gitt på 

individuelt hjemmebesøk. Det ble også lagt opp til diskusjoner i gruppe og plenum. Det var 

mulighet for å be om oppfølging i form av hjemmebesøk i etterkant av gruppemøtet.  

I rapporten ble det gjennomført intervju både med personer som hadde fått individuelt 

hjemmebesøk, og personer som hadde fått tilbud om gruppemøte. Resultatene viste at de 

som fikk individuelt hjemmebesøk var fornøyd med dette, men ingen av de spurte følte 

behov for et slikt besøk. Ingen av de spurte mente at det hadde ført til endringer i eget liv.  

De som hadde deltatt i gruppemøte svarte i stor grad det samme som de som hadde fått 

hjemmebesøk. De ga imidlertid uttrykk for at de opplevde at de var bedre rustet nå enn før 

gruppemøtet, med hensyn til hva de skulle gjøre dersom det skulle oppstå behov for hjelp. 

  

Ved overgang fra individuelt hjemmebesøk til gruppetilbud, gikk deltagelsen noe ned 

(Slåtsveen et al., 2015). De som hadde meldt seg på gruppemøte, men ikke møtte opp, ble 

kontaktet i etterkant. 

Ved å gjennomføre gruppemøter, ville kommunene kunne frigi ressurser til de som har 

ulike utfordringer og er i en sårbar situasjon. Disse tilbys individuelle hjemmebesøk eller 

annen individuell oppfølging ved behov. I studien fra Hamar og Gjøvik ble det inngått 

samarbeid med fastleger, hjemmetjeneste og tjenestekontor for å fange opp hvem som var i 

risikosonen blant eldre (Slåtsveen et al., 2015). 
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2.9.2 En svensk studie om eldre i risikosonen 

 

I Sverige er det gjennomført en stor studie kalt ”Elderly Persons in the Risk Zone study”. 

459 personer på 80 år eller eldre har deltatt, der noen har fått hjemmebesøk, mens andre 

har deltatt i fire ukentlige tverrfaglige gruppemøter etterfulgt av et hjemmebesøk. 

Deltagerne var selvhjulpne i ADL og kognitivt velfungerende, men ble betegnet for å være 

i risikosonen i forhold til behov for hjelp i de daglige aktivitetene (ADL). Den første 

studien så på fysisk funksjonssvekkelse (frailty), selvopplevd helse og ADL-funksjon i 

løpet av en 3-måneders periode. Studien resulterte i at de tverrfaglige gruppemøtene så ut 

til å utsette behov for hjelp i ADL i større grad enn et enkelt hjemmebesøk (Gustafsson, 

Wilhelmson, Eklund, Gosman-Hedström, Zidén, Kronlöf, Højgaard, Slinde, Rothenberg, 

Landahl & Dahlin-Ivanoff, 2012). 

 

I 2013 evaluerte noen av de samme forskerne hvor selvhjulpne den samme gruppen med 

eldre var i ADL etter ett og to år. Både hjemmebesøk og gruppemøter reduserte behovet 

for hjelp i de daglige aktivitetene etter et år. Effekten av gruppemøter viste seg å ha en 

signifikant bedre langtidsvirkning, målt etter to år. Det ble foreslått å gjenta gruppemøtene 

med jevne mellomrom for å ”bevare” den gode effekten (Gustafsson, Eklund, Edberg, 

Johansson, Kronlöf, Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2013). 

 

I 2014 kom en oppsummerende rapport som viste at det går an å utsette svekkelse i fysisk 

funksjon og bedre selvopplevd helse gjennom å gi denne aldersgruppen helsefremmende 

og forebyggende tilbud, enten det er forebyggende hjemmebesøk eller gruppemøter. 

Suksessfaktorene ser ut til å være at det blir gitt et vidt spekter av informasjon og 

kunnskap, samt at dette utføres av et tverrfaglig team (Behm, Wilhelmson, Falk, Eklund, 

Zidén & Dahlin-Ivanoff, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

3 Metode 

3.1 Kvalitativt intervju- valg av metode 

 

Studien vår er basert på kvalitativ datainnsamling med et tilpasset fokusgruppeintervju som 

metode. Kvalitativ metode er hensiktsmessig for å undersøke temaer som det er forsket lite 

på, som det er lite kunnskap om eller når vi ønsker dypere forståelse av et tema. 

(Johannesen, Christoffersen & Tufte 2011). Ringerike kommune ønsker å benytte 

brukermedvirkning fra eldre for å utforme tjenesten hjemmebesøk.  Samtidig ønsker vi å 

benytte erfaringene fra utøvere. Det ble invitert en gruppe eldre som er potensielle 

mottakere av helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk i Ringerike kommune. 

Overordnet mål for å intervjue denne gruppen informanter var å få innblikk i hvilke 

helsefremmende folkehelsetilbud de ønsket i sin kommune. Den andre gruppen vi inviterte 

var utøvere av tjenesten hjemmebesøk fra 3 kommuner i Telemark. Vi ønsket å få fram 

hvilke erfaringer og tanker de har gjort seg omkring det tilbudet de gir.  

 

Vi har sett på standardiserte spørreundersøkelser og samtaleintervjuer som to ulike 

muligheter til innsamling av data.  

 

3.1.1 Datainnsamling ved hjelp av spørreundersøkelse 

 

Spørreundersøkelser ved hjelp av spørreskjema er en systematisk og strukturert utspørring 

av et utvalg personer. Datainnsamlingen er standardisert ved at alle respondentene får 

samme spørsmål stilt på samme måte. (Ringdal, 2013). Utgangspunktet for spørreskjemaet 

er undersøkelsens problemstilling hvor spørsmålene formuleres slik at de belyser 

problemstillingen og gir forskeren svar som kan benyttes i analysearbeidet. (Johannesen 

et.al. 2011).  Det er også aktuelt å utarbeide åpne spørsmål slik at respondenten gis 

mulighet til å utforme egne svar som kan gi tilleggsopplysninger. Åpne spørsmål kan være 

utfordrende for de som skal svare fordi ikke alle er like komfortable med å uttrykke seg 

skriftlig. Det kreves også kompetanse for å analysere svarene på en tilfredsstillende måte. 

(Johannessen et. al., 2011). 

 

Spørreskjemaer som sendes til respondentene i posten gir liten grad av nærhet til 

sammenligning med intervjuer (Ringdal, 2013). Respondenten må gjennom flere faser for 
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å besvare en spørreundersøkelse. Først må spørsmålene tolkes, deretter må respondenten 

hente fram relevant informasjon, forme og tilpasse et svar til opprinnelig svarkategori. I 

tillegg kan respondenten redigere svaret så det blir sosialt akseptabelt (Ringdal 2013). 

 

3.1.2 Fokusgruppeintervju 

 

Kvale og Brinkmann karakteriserer det kvalitative forskningsintervjuet som en samtale 

med en struktur og et formål. Intervjueren stiller spørsmål og følger opp svarene fra 

informanten. Intervjuet er mer en dialog enn rene spørsmål og svar. Det kvalitative 

intervjuet har til hensikt å få fram hvordan informantene beskriver sin opplevelse av det 

valgte temaet (Johannessen, et. al., 2011). Deltagerne velges strategisk ut fra hva hensikten 

med forskningen er. Forskeren må informere deltagerne om hva formålet med intervjuet er 

og hvordan intervjuet skal foregå. Fokusgrupper er uformelle gruppeintervjuer som gjør 

det lettere å få fram informantenes erfaringer og oppfatninger når de selv kan være med på 

å bestemme hva som skal tas opp i intervjuet.  

 

Mye kunnskap er situasjonsbetinget og kan lettere komme fram i et gruppeintervju hvor 

det er rom for samhandling mellom informantene. Gjennom kvalitative intervjuer kan 

kompleksitet og nyanser synligjøres i større grad enn hva det åpnes for i strukturerte 

spørreskjemaer. Forskeren kan også oppmuntre til fri assosiasjon (Johannessen et. al., 

2011). Fokusgruppeintervjuer er tidsbesparende fordi en på kort tid kan innhente 

informasjon fra en hel gruppe personer og samtidig kunne observere samhandlingen blant 

informantene. Gruppedynamikk gir informasjon utover det som kommer fram gjennom et 

strukturert spørreskjema eller ved individuelle intervjuer. Formålet med metoden er å få 

innsikt i folks følelser, holdninger og forståelse av virkeligheten. Kunnskap kommer fram 

gjennom dialog (Ringdal, 2013). 

 

Man ser mange fordeler i å bruke fokusgruppeintervjuer, men det er også noen ulemper 

knyttet til metoden. Det kan være utfordrende for enkelte informanter å komme med egne 

meninger, for eksempel fordi enkelte av deltagerne i gruppen opptrer dominerende i 

forhold til andre. Den som styrer intervjuet, moderatoren, må derfor sørge for at alle i 

gruppen blir med i diskusjonene og får hevdet sin mening (Ringdal, 2013). 

Det kvalitative intervjuet forekommer som ustrukturert, delvis strukturert og strukturert. 

Det ustrukturerte intervjuet er uformelt og har åpne spørsmål rundt et gitt tema.  Det delvis 
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strukturerte intervjuet har en overordnet intervjuguide, men rekkefølgen i intervjuguiden 

kan endres underveis i intervjuet. Et strukturert intervju har på forhånd fastlagt tema og 

faste spørsmål. Spørsmålene i kvalitative undersøkelser er stort sett åpne spørsmål hvor 

informanten formulerer svarene med egne ord. Forskeren får derfor mer utfyllende svar fra 

informantene (Johannesssen et al., 2011). 

 

I fokusgruppeintervjuer vil forskerens rolle være annerledes enn i individuelle intervjuer. 

Forskeren opptrer mer som en moderator. Moderatorrollen vil være å moderere og 

observere gruppedynamikken. Moderatoren må ha god innsikt i gruppeprosesser, 

gruppedynamikk og det emnet som skal diskuteres (Johannessen et al., 2011). 

 

3.1.3 Praktisk gjennomføring av fokusgruppeintervju  

3.1.3.1 Ringerike 

 

Det ble sendt invitasjon til Eldrerådet i Ringerike kommune to og en halv uke før intervjuet 

der vi ba om medvirkning til å utvikle helsefremmende tilbud til eldre i Ringerike. Brevet 

inneholdt informasjon om både oppgaven og Ringerike kommunes anbefaling om å tilby 

forebyggende hjemmebesøk til eldre som fyller 78 år (Ringerike kommune - 

Handlingsprogram 2016-2019). I brevet forespurte vi Eldrerådet om å finne representanter 

i kommunen som kunne gi oss innspill omkring dette temaet. Vi ønsket ti representanter i 

alderen 70-80 år og fikk raskt tilbakemelding om elleve aktuelle deltagere med navn og 

kontaktinformasjon. Til disse seks kvinnene og fem mennene sendte vi informasjon om 

hvorfor de var invitert, hensikten og målet med møtet, tidspunkt og møtested. Vi 

informerte kort om innholdet i tilbudet hjemmebesøk og om innholdet i tilbudet kunne gis 

som gruppetilbud.  

 

Vi ønsket å skape en god atmosfære rundt intervjuet og rigget lokalet i god tid før 

informantene møtte opp. Bord og stoler ble plassert i hesteskoform slik at deltagerne fikk 

øyekontakt med hverandre og moderator plasserte seg slik at alle ble sett. Vi ønsket 

velkommen, presenterte oss og gikk gjennom programmet for møtet. Dernest ble de 

nasjonale føringene, fremtidens utfordringer og hensikten med tilbudet hjemmebesøk 

presentert. Etter dette ble det servert kaffe og rundstykker og deltagerne fikk mulighet til å 

snakke uformelt sammen.  
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Vi startet intervjuet med å forklare studentenes roller under intervjuet. Studentene hadde 

fordelt oppgavene slik at en var moderator, to skrev hva informantene sa og en observerte 

dynamikken i fokusgruppeintervjuet. Vi forklarte at alle studentene kunne komme med 

innspill underveis i intervjuet. Deltagerne presenterte seg før vi startet. Temaet for 

fokusgruppeintervjuet var gitt på forhånd. For at vi skulle ha innholdet i tilbudet klart for 

informantene, hadde vi skrevet punktene ned på ark som vi delte ut. Vi opplyste om at 

tilbakemeldinger som ikke omhandlet temaet i oppgaven, ville videreformidles til 

kommunen. 

 

Notatene som var nedtegnet under intervjuet ble gjennomgått slik at informantene kunne 

bekrefte at dette var det de mente. Til slutt evaluerte deltagerne invitasjonen, møtelokalet, 

bevertningen, møteplanen og gjennomføringen av møtet. 

3.1.3.2 Utøvere 

 

Vi inviterte utøvere fra tre kommuner som gir hjemmebesøk. Vi sendte ut brev med 

informasjon om oss, utdanningen vår og bakgrunn for valg av prosjektoppgave. Vi skrev 

også hvem vi hadde invitert til fokusgruppeintervjuet. I brevet skrev vi ned temaer vi 

ønsket å få belyst, og at vi var åpne for innspill. Alle tre kommuner ga positiv 

tilbakemelding, men rett før intervjuet meldte en kommune forfall. Vi gjennomførte 

fokusgruppeintervju med fire personer, to fra hver kommune. Følgende yrkesgrupper var 

representert blant informantene: Sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Innledningsvis 

informerte vi om personvern og anonymisering av oppgaven, og ble enige om at 

informantene skulle lese oppgaven før den blir publisert. To av studentene skrev ned det 

som ble sagt under intervjuet, de to andre studentene var observatør og moderator.  

 

Videre i oppgaven vil den lille kommunen benevnes som A og den mellomstore 

kommunen som B. 

 

3.2 Analyse av innsamlet data 

 

Analyse av kvantitative data gjøres utfra statistiske teknikker beskrevet i lærebøker 

(Ringdal, 2013). Slik er det ikke med kvalitative data. Kvalitative data er ikke 

selvforklarende, men må fortolkes. Teorier, hypoteser og forskerens forståelse er 
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utgangspunkt for analysen. Den som har samlet inn dataene, bør være den som fortolker og 

analyserer dem (Johannessen, et al., 2011). Vi kunne benyttet lydopptak i vår 

datainnsamling, men valgte å gjøre notater under fokusgruppeintervjuene. Analyse og 

fortolkning glir over i hverandre, men innebærer også noen ulikheter. I analysen deler man 

dataene opp for å finne en mening og et mønster. Når analysen er gjort trekker forskeren en 

konklusjon som skal besvare problemstillingen (Johannessen et al., 2011). Når forskeren 

tolker datamaterialet, trekker han inn teorier som belyser temaet og ser på hvilke 

konsekvenser analyse og konklusjon har for problemstillingen. Konklusjonen vil ligge til 

grunn for anbefalingen vi gir til Ringerike kommune. 

Vi vil starte med å organisere datamaterialet for å få en oversikt. Dataanalysen består av 

datareduksjon, datapresentasjon og konkludering (Ringdal, 2013). 

 

 

Figur 8. En interaktiv modell for dataanalyse. Kilde:Miles og Huberman (1994, s.12) 

 Det er tre måter å organisere datamaterialet på: 

-tverrsnittbasert og kategoribasert inndeling av data 

-kontekstuell dataorganisering 

-bruk av diagrammer og tabeller 

(Mason 2002) 
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En kategoribasert inndeling av data gjør at det dannes grupper som har fellestrekk. 

Kategoriene fungerer som overskrifter (Johannessen, 2013). Ved kontekstuell 

dataorganisering ser forskeren på en og en del som en helhet istedenfor å se om han kan 

finne fellestrekk ved de ulike delene. Diagrammer og tabeller kan være nyttig for å sortere 

innsamlet data. Dette gjør framstillingen mer oversiktlig og synliggjør sammenhenger. 

Vi ønsker å benytte en kategoribasert inndeling med utgangspunkt i temaene vi hadde i 

fokusgruppeintervjuene. En risiko ved å benytte denne inndelingen kan være at vi ender 

opp med altfor brede kategorier eller ikke fanger opp data som har kommet ustrukturert. Vi 

vil nærme oss en fortolkende lesning for å forsøke å vise hva vi tror dataene vi har 

innhentet betyr (Johannessen, 2013). 
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4 Funn  

4.1 Ringerike  

4.1.1 Innspill omkring valg av alder   

 

Det er enighet om at 78 år er for gammelt. Noen tror det er vanskelig å endre livsstil også 

ved 75 år. Jo før man får denne informasjonen jo bedre. Det kan være en vanskelig 

overgang å gå fra aktivt yrkesliv til pensjonisttilværelse. Som ny pensjonist kan denne 

informasjonen være nyttig. De som bor alene kan ha behov for besøk tidligere enn de som 

bor sammen med noen.  

4.1.2 Informasjonsfolderen 

 

Det er enighet om at informasjon kun på kommunens internettsider ikke er tilgjengelig for 

alle eldre. De ønsker en informasjonsfolder spesielt rettet mot de over 67 år. Denne skal 

inneholde kontaktpersoner, tjenester og aktiviteter. Info-folderen kan ta utgangspunkt i 

kjerneområdene for hjemmebesøk. Forslag til tittel på folderen: Informasjon fra 

kommunen. Hva er viktigst for deg? Informasjonsmøter kan finne sted på allerede etablerte 

møtesteder, for eksempel på et møte i pensjonistforeningen. Hvis møtene holdes lokalt, i 

nærheten av der folk bor, vil sjansen være størst for at folk møter opp. «Jungeltelegrafen» 

er en god metode for å spre informasjon og få med folk. Informasjonsfolderen kan godt 

være utgangspunktet for et møte. Det kom opp forslag om at informasjon til eldre bør ha 

fast spalteplass i Ring Blad ukentlig. 

4.1.3 Trygghet og sikkerhet i hjemmet 

 

Det er behov for å få mer informasjon om trygghetsalarm. Noen mener at alle 78 åringer 

kan få trygghetsalarm. Mobiltelefon er en stor trygghet for de som kan bruke den. Dårlig 

belysning i hjemmene til eldre kan være en stor sikkerhetsrisiko. Velferdsteknologi kan tas 

mer i bruk, slik som komfyrvakt og en alarm som gir beskjed til hjemmetjenesten hvis en 

person er litt lenge borte fra senga om natta. Noen mener at det er mye mer ensomhet i 

byen enn på bygda, og kanskje større utrygghet, ettersom de i byen ikke har noen 

pensjonistforening å gå til. Folk kjenner ikke hverandre like godt i byen som på bygda. 

Noen mener kommunen kan tilrettelegge boligen for de eldre slik at man kan bo lengst 
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mulig hjemme. Andre mener at dette er noe hver og en må ta ansvar for selv. Det er behov 

for mer kunnskap om hvor man søker råd i slike saker. 

4.1.4 Kosthold/ernæring 

 

Noen sier at de eldre er litt gjerrige. Ikke alle kjenner til at Frivilligsentralen og noen 

veldedige organisasjoner kjører ut mat til noen eldre. Noen mener at endringer av 

kostholdet er for sent i pensjonistalder. 

4.1.5 Interesser og hobbyer 

 

Alle informantene er med i pensjonistforeninger. De møtes to ganger i måneden. På et av 

stedene arrangerer de felles gåtur før møtet, et annet sted arrangerer de dans som 

avslutning på møtet. Frivilligsentralen kjører mat til eldre under mottoet «Eldre hjelper 

eldre» og ulike veldedige foreninger kjører folk til lege, tannlege og lignende. Det er store 

avstander i Ringerike, og det er dårlig utbygd kollektiv-tilbud. Noen ønsker seg en 

ruslebuss som kan kjøre fra bygda til byen to ganger i uka, slik at de får handlet uten bruk 

av drosje. En hevder at vi må gjøre noe selv, vi må se hva slags ressurser og muligheter vi 

har.  

4.1.6 Hvorfor deltar ikke de eldre i allerede eksisterende tilbud 

 

Noen føler seg ikke gamle nok. Noen ønsker ikke å delta. Noen har vanskelig for å komme 

seg ut av huset. Noen mener det er vanskeligere å få med menn enn kvinner. De som bor i 

byen har pr. i dag ingen pensjonistforening, og noen mener at de har så mange tilbud at de 

ikke trenger det. 

4.1.7 Sosialt nettverk 

 

Noen snakker om alt stresset i dagens samfunn, dette at folk ikke har tid til å besøke 

familien eller venner. Før i tida bodde de eldre gjerne i flerhusholdning på gård og det var 

alltid noen folk å være sammen med. Nå er det mer en og en. Pensjonistforbundet jobber 

for at alle kommuner skal ha et eldresenter/aktivitetssenter. I Ringerike er ikke dette nok, 

det må være flere treffsteder på grunn av geografien. Det er viktig at kommunen legger til 

rette med gode lokaler, slik at folk kan  treffes.  Eksempel på mulige møtesteder er 

nedlagte skoler, grendehus og kulturhus. Det er viktig at hver og en tar initiativ til å 
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komme seg ut. Før var det et Eldreombud i kommunen. Noen foreslo at det kunne være et 

«Eldrevern» å sende bekymringsmelding til. 

4.1.8 Individuelt hjemmebesøk eller gruppemøte 

 

Noen mener at det burde avholdes informasjonsmøte der folk sitter i grupper rundt bord og 

diskuterer kjerneområdene. Noen andre mener at hjemmebesøket har en egen verdi, 

ettersom folk er forsiktige med å åpne seg i et møte sammen med flere fremmede folk. Ved 

hjemmebesøk er det viktig at utøver skaper en god relasjon og har kunnskap om eldre. 

Noen synes det høres flott ut å ha en kontaktperson i kommunen, slik de har i Drammen. 

Noen foreslår et informasjonsmøte først, og deretter kan de som ønsker det få 

hjemmebesøk. Noen foreslår at det blir gitt anledning til å velge. Kommunen kan gi ut en 

informasjonsfolder til alle med tilbud om informasjonsmøte, hjemmebesøk og andre 

forebyggende og helsefremmende tilbud. Hvis denne informasjonen er god og tydelig, tror 

de eldre at flere vil delta. Noen foreslo å involvere fastlegen i utdeling av denne folderen, 

ettersom legen har kontakt med mange eldre.  

4.2 Funn fra en liten og en mellomstor kommune 

4.2.1 Valg av alder 

 

A har kommunestyrevedtak på hjemmebesøk ved 80 år. A har hatt tjenesten siden 2002. 

Det ble foreslått å senke alderen til 75 år, men de konkluderte med at passende alder er 80 

år. Hjemmebesøk gis også til de som har tjenester fra før. Hos de som har tjenester fra før, 

opplever utøverne at de eldre ikke er informert om tilbudene i kommunen. B har gitt tilbud 

om hjemmebesøk til alle 77-åringer siden 2013, med og uten tjenester. Alderen har blitt 

diskutert. Er de for friske?  De dreier besøket mot helse og livskvalitet. Hvordan kan du 

selv bidra? Hvilke faktorer påvirker helsen? Hvordan ta ansvar for eget liv? 

Refleksjonssamtaler fører til bevissthet. Tidligere gikk de to og to på hjemmebesøket og 

lærte mye av hverandre. Dette ble for ressurskrevende. Nå går en person alene. Dette kan 

gjøre at besøkene får ulikt fokus avhengig av hvilken yrkesgruppe som foretar besøket. 

4.2.2 Hvordan tilbudet kom i gang i den formen det har 

 

A har hatt tilbudet i mange år og veien har blitt til underveis. De kjenner ikke til 

inspirasjonskilde, men kommunen har vært pådriver selv.   
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B har innhentet inspirasjon fra andre kommuner (Drammen, Porsgrunn, Gjøvik og Hamar) 

og deltatt på erfaringskonferanser. De startet med hjemmebesøk, men skal nå i tillegg 

starte med gruppemøter. 

4.2.3 Hvor mange tar imot tilbudet 

 

A har de siste 4 årene hatt en økning av de som takker ja, fra 57 % - 67 %. De sender ut 

brev, ringer og avtaler tidspunkt. De som takker nei, sier de ikke trenger besøk enda.  

Utøverne ber om å få sende informasjonsbrosjyre til de som takker nei, slik at de får den 

viktige informasjonen. 

Hos B har 55 % takket ja til tilbudet i 2015. De sender ut tilbudsbrev og ringer etter en uke 

for å spørre om de ønsker en samtale. De som takker nei sier de ikke trenger noe. De som 

er på vippen sier ofte ja etter å ha fått litt mer informasjon. 

4.2.4 Hvorfor besøk i hjemmet 

 

A ser det som veldig nyttig å foreta hjemmebesøk. Informasjonen som blir gitt hjemme 

«gjelder meg». 

B synes det er viktig med hjemmebesøk. B tilbyr i tillegg samtale på helsestasjon for eldre, 

noe som har ført til at antallet som takker ja har økt fra 25 % til 65 %. Det er ikke alle som 

ønsker at noen skal komme hjem til seg. 

4.2.5 Hvilken kompetanse er viktig 

 

A har hatt demenskoordinator/sykepleier som eneste utøver. Fra 2015 har i tillegg 

fysioterapeut kommet inn som utøver. Dette har ført til mer fokus på trening og bevegelse. 

Tverrfaglig samarbeid er positivt ettersom yrkesgruppene har ulikt fokus, sykepleier 

ønsker bare å hjelpe mens fysioterapeuter ser det litt annerledes. Hos A går begge sammen 

på hjemmebesøket.  

Utøverne må ha kunnskap om sykdommer, hjelpemidler og kjenne kommunens tilbud. 

Utøverne søker på hjelpemidler ved behov. Det er kort vei til tjenestene i en liten 

kommune. Informasjonsbrosjyren er utgangspunktet for hjemmebesøket. 

B vektlegger personlig egnethet. De er fire utøvere, to sykepleiere med videreutdanning i 

geriatri, en fysioterapeut og en ergoterapeut. De fordeler brukerne etter faglig skjønn. 

Utøverne må ha grunnleggende kompetanse i refleksjonssamtale og de skal ikke være 

rådgivere. Utøverne har diskutert mye og gjort seg erfaringer om hva den gode samtalen er. 
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Hva er fokuset? Learning by doing. De deltar på erfaringskonferanser. De har med mappe 

med informasjon fra kommunen som omhandler trygghet, trening, kosthold og hjerneslag. 

Det er mye fokus på trening. De er usikre på om folk leser informasjonen etter besøket. De 

henviser til andre når det gjelder søknad på andre tjenester. 

4.2.6 Tidsbruk 

 

A bruker 1 ½ - 2 timer til besøket. I tillegg kommer for- og etterarbeid, totalt ca 2,5 time.  

De utfører12 -17 besøk pr år. De tilbyr ikke oppfølgingsbesøk, men ringer til de som har 

skapt bekymring under besøket. 

B bruker 1 ½ time uten for- og etterarbeid. De utførte 72 besøk i 2013, 84 besøk i 2014, 

104 besøk i 2015.  

4.2.7 Temaer i hjemmebesøket 

 

A snakker om å holde seg frisk, om aktivitet og øvelser. De spør om hvordan det går med 

medisinene. Dette er en god innfallsvinkel for å oppdage demens/kognitiv svikt. Selv om 

eldre lever sammen med noen i ekteskap, trenger det ikke være gode, styrkende forhold. 

De snakker om sosialt nettverk, familierelasjoner og ensomhet. Mange føler seg ofte 

ensomme og ensomhet styrer livet. Det kan dukke opp uventede ting under besøket som 

det er viktig å sette i gang tiltak i forhold til. 

B snakker om nettverk, transport og tilgjengelighet til tilbud. De informerer om 

kommunens tilbud og bruker mye tid på aktivitet. De snakker om temaene hørsel, balanse 

og tap av førerkort. Å komme seg ut av huset er viktig for mange, men det kan være 

vanskelig for noen. Utøverne spør om de eldre kan bidra i frivillig arbeid, for eksempel 

kjøring. 

4.2.8 Evaluering av tilbudet 

 

Hos A er kommunestyrevedtaket ikke evaluert. Brukerne gir gode tilbakemeldinger etter 

besøket. Utøverne mener det går greit i forhold til sine andre oppgaver. 

B dokumenterer gjennom sin årsrapport. De hadde en evaluering etter 1 ½ år, men ønsker  

nå å gjennomføre en brukerundersøkelse. De har erfaringsutveksling med andre 

kommuner.  Hjemmebesøkene har vært veldig positive. Utøverne har vært bevisst på sin 

egen rolle og ikke representert egen profesjon. Hjemmebesøkene er ressurskrevende. Det 

har ikke kommet noen overordnet føring eller pålegg om at det skal kuttes i tilbudet. 
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Utøverne har gjort en evaluering og vil satse på gruppesamtaler i tillegg til hjemmebesøk. 

Planen er å gjennomføre dagsamling fra kl 12-15 som gruppesamtaler. Det blir 

introduksjon før hvert tema som tas opp i kaffedialog og hver gruppe skal være på maks 20 

deltagere. Invitasjon er sendt ut, og det er færre påmeldinger enn forventet. De som takker 

nei, får invitasjon til individuell helsesamtale.  I gruppene skal alle fire utøverne delta, da 

de vektlegger tverrfaglighet. De har valgt å bruke 3 timer på gruppemøte. Inspirasjon er 

hentet fra Trondheim kommune sin samtaleguide (Klungerbo et al., 2013).  

4.2.9 Effekt 

 

A ønsker ikke gruppemøter til 80-åringer. Det er viktig med det nære. Den informasjonen 

man får hjemme lagres bedre enn den man får i gruppe. Brukerne sier etter besøket at det 

var nyttig. 

B synes det er vanskelig å måle effekt siden man ikke følger opp med flere besøk. Det er 

aktuelt med brukerevaluering for å finne ut om det egentlig har effekt. Hva med 

oppfølging? 

Tjenesten gir kommunen et positivt omdømme. De eldre føler tilbudet gir trygghet og at de 

blir sett og ivaretatt. De eldre reflekterer og tar til seg det de blir informert om. Noen 

temaer er vanskelig å ta opp i grupper, for eksempel om temaet seksualitet. Kommunen 

ønsker begge tjenestemodeller. 

4.2.10 Hva med de som takker nei 

 

A ringer til de som takker nei. Kommunen er så liten at de ser hvem som egentlig bør 

følges opp.   

B håper at de gjennom både grupper og individuelle samtaler vil nå ut til flere.  
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5 Drøfting 

5.1.1 Evaluering av metodevalg 

 

Vi så på standardiserte spørreundersøkelser og samtaleintervjuer. Vi valgte samtaleintervju 

i form av fokusgruppeintervju. I dette prosjektet har begrensede ressurser i form av tid og 

penger og at studentene ikke bor i samme distrikt, påvirket vårt valg av metode (Ringdal, 

2013). Fokusgruppeintervju var en god metode for å sikre brukermedvirkning og 

erfaringsbasert kunnskap. Prosjektgruppen opplevde at et tilnærmet fokusgruppeintervju 

var en effektiv måte å gjennomføre innsamling av data på. Vi fikk inn et mangfold av data 

fra eldre og fra utøvere av tjenesten (Johannessen et. al., 2011, Ringdal, 2013). Forskning 

viser at for å lykkes i datainnsamlingen må moderator ha god kunnskap om emnet det skal 

intervjues om. Som studenter hadde vi god kunnskap om emnet og bidro med 

oppfølgingsspørsmål (Johannessen et al., 2011). Vi har erfaring med grupper og 

gruppeprosesser, noe som var nyttig i rollen som moderator i fokusgruppeintervjuene 

(Johannessen et al., 2011). Formålet var å komme nær innpå personer i målgruppen 

(Ringdal, 2013). Det opplevde vi at vi lyktes med.  

 

5.1.1.1 Evaluering intervju med eldre i Ringerike 

 

Vår strategi var å få hjelp av Eldrerådet i utvelgelsen av informanter blant eldre i Ringerike 

(Ringdal, 2013). Informantene var aktive i pensjonistforeninger. Alle bodde utenfor 

sentrum og dekket et stort geografisk område i kommunen.  

Greide vi å fange opp sosial ulikhet? Ved å finne informanter på denne måten er det 

muligheter for ikke å fange opp informanter med lite sosialt nettverk og lavere 

sosioøkonomisk status (Dalgard & Sørensen, 2009). Vi kjente ikke til hvilken 

sosioøkonomisk status informantene hadde. I evalueringen ser vi at vi skulle ha sikret et 

bredere utvalg av informanter og ikke kun hatt alder som utvelgelseskriteriet.  

I teorier anbefales fra 6-8 deltagere (Johannessen et. al., 2011). Vi ønsket i henvendelsen til 

Eldrerådet 10 deltagere da det erfaringsmessig er vanskelig å oppnå 100 % oppmøte. Ut fra 

dette hadde vi forventet å få 8 informanter, men det kom 11. Vi opplevde at 2 av 

deltagerne var mindre aktive under intervjuet. Dette er en av ulempene knyttet til metoden.  

For enkelte informanter kan det være utfordrende å komme med egne meninger i grupper, 
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og spesielt om gruppen blir større enn anbefalt (Ringdal, 2013). Moderator kunne ha 

henvendt seg direkte til de som sa lite (Ringdal, 2013). 

Vi fikk tilbakemelding om at invitasjonen kunne vært sendt ut tidligere, men opplevde til 

tross for dette at informantene var godt forberedt, aktive og engasjerte (NOU 2011:11, 

2011). De hadde kunnskap om kommunens handlingsprogram og helseutfordringene i 

fremtiden (HelseOmsorg 21, 2014).  

 

Fokusgruppeintervjuet ble delvis strukturert og det gav oss informasjon utover de oppsatte 

temaene. Dette kan være utfordrende for moderator. Vi gjorde et bevisst valg av 

moderator. Moderator hadde kunnskap om emnet og kjennskap til Ringerike kommune 

(Ringdal, 2013). Vi ønsket å sikre brukermedvirkningen og fange opp nyttige innspill også 

om andre temaer som kan være nyttige for kommunen (Askheim & Starrin, 2007). En 

tilbakemelding var at internettsidene ikke er tilgjengelig for de fleste eldre og dette er 

videreformidlet til kommunen. Informantene hadde mange innspill til tema som bidro til 

vår anbefaling. Innspillene stemte godt overens med teorien vi hadde valgt ut (Europeisk 

veileder i brukerretting og brukermedvirkning, 2008). Prosjektgruppa var imponert over 

kunnskapsnivået hos informantene.   

 

Vi serverte lunsj i forkant av intervjuet for å skape trygghet og god stemning. De fra 

samme pensjonistforening satte seg sammen. Dette skapte relasjonstrygghet (Årseth & 

Bergvik, 2000). Vi var fornøyd med at personene snakket så åpent og engasjert omkring 

temaene. En og en halv time gikk fort.  Vi hadde god hjelp av planleggingsnotatet og var 

fornøyd med at vi klarte å holde tidsplanen. Temaarket med kjerneområdene hjalp oss å 

holde fokus. Ikke alle kjerneområdene ble like godt berørt på grunn av informantenes 

engasjement og moderators oppfølging (NOU 1998:18, 1998). 

5.1.1.2 Evaluering intervju med utøvere 

 

Vi valgte informanter utfra en strategisk tilnærming og tok kontakt med utøvere av 

tjenesten (Ringdal, 2013).  Prosjektgruppa hadde i utgangspunktet forberedt et delvis 

strukturert intervju, men intervjuet ble et mer strukturert fokusgruppeintervju enn det vi 

hadde på Ringerike. På grunn av dette gikk vi sannsynligvis glipp av tilleggsinformasjon.  

Moderator var strukturert og brukte intervjuetguiden aktivt. I begynnelsen var intervjuet 

preget av spørsmål og svar, mens det mot slutten ble mer dialog mellom moderator og 
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utøvere (Johannessen et al., 2011). Intervjuguiden hadde for mange spørsmål, noe som 

førte til at vi fikk litt liten tid. Intervjuet kunne med fordel vart ½ time lenger. 

Vi opplevde at det ble for lite tid til samhandling mellom informantene og tid til 

assosiasjon (Johannessen et al., 2011).  

Det var interessant å sammenligne utøvernes erfaringer fra en liten kommune med lang 

erfaring, og en litt større kommune med kortere erfaring. Kommunene var for det meste 

enige om tilbudets innhold. Informantene var fornøyde og positive til møtet og syntes det 

var nyttig å utveksle erfaringer. 

 

5.2 Drøfting av funn 

5.2.1 78 år er for sent 

 

De eldre i Ringerike er enige om at overgangen til pensjonisttilværelsen kan være 

vanskelig. De mener at helsefremmende og forebyggende arbeid må starte tidligere enn 78 

år (St.meld.16, 2008-2009). De eldre informantene mener 78 år, som Rådmannen 

anbefalte, er for sent til å endre livsvaner. De stiller spørsmål om 75 år også er for sent. Vi 

finner ingen nasjonale føringer for anbefalt alder. Studier fra forskjellige kommuner viser 

ulikhet i valg av alder (Førland & Skumsnes, 2014). Den samme ulikheten fant vi hos våre 

informanter. A har valgt 80 åringer og har et forebyggende fokus. B gir tilbud til 77 åringer 

og har noe mer fokus på helsefremmende arbeid. Innholdet i tilbudet må tilpasses ved valg 

av alder (Førland et el., 2013). Evnen til å motstå belastning og evnen til å klare seg i 

dagliglivet blir gradvis redusert med alderen (Karoliussen, 1997). Har man et mål om å 

styrke den enkeltes muligheter til å holde seg aktiv lengst mulig er det viktig å komme 

tidlig inn (Førland et al., 2013). Ved å skape en aktiv brukerrolle som Rådmannen har som 

mål, må tilbudet gis som et helsefremmende tilbud og tidligere enn 78 år. 

5.2.2 Gruppetilbud kan ikke erstatte hjemmebesøk alene 

 

Funn fra fokusgruppeintervjuet med eldre i Ringerike og utøverne viste at det er 

forskjellige meninger om hvordan forebyggende og helsefremmende tilbud til eldre bør 

organiseres. Noen mener at individuelt hjemmebesøk har en egenverdi fordi noen er 

forsiktige med å åpne seg i gruppe med ukjente (Ringdal, 2013). En av utøverne uttrykker 

at «det er viktig med det nære, den informasjonen man får hjemme lagres bedre enn den 

man får i gruppe».  I tråd med teorien om relasjonstrygghet er informantene fra Ringerike 
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enige om viktigheten av å få tillit til personen som foretar hjemmebesøket (Årseth & 

Bergvik, 2000). Det kan være utfordrende å skape relasjonstrygghet etter kun et møte i 

hjemmet. 

 

I et gruppemøte er det mulighet for å bygge sosialt nettverk i nærmiljøet, noe som er viktig 

for god helseutvikling (Mæland, 2010). I en gruppe vil den eldre møte personer på lik 

alder, ha flere å diskutere de ulike temaene med og finne løsninger i felleskap med andre 

(NOU, 1998). På den andre siden kan enkelte gruppedeltagere opptre dominerende slik at 

noen føler seg utrygge og ikke tør komme med egne meninger (Ringdal, 2013).  For eldre 

betyr det å ha støtte og trygghet noe for mestringsfølelsen (Årseth & Bergvik, 2000).    

Utvelgelseskriteriene for hjemmebesøk er alder. Målgruppen 75-80 år har ofte ulike 

helseutfordringer (Mæland, 2005). Det er en utfordring å finne temaer som er interessante 

og nyttige for alle (NOU, 1998). Ved hjemmebesøk vil utøver se den eldre i sitt eget miljø, 

hva som er ressurser og utfordringer og tilpasse tilbudet til den enkeltes behov (Blindheim 

& Alnes, 2015). Dette blir vanskeligere i en gruppe. 

 

Individuelt hjemmebesøk vil knytte kontakt mellom den eldre og en person i kommunen 

og gjør det enklere å ta kontakt ved behov (Westbye, 2014).  Ved gruppetilbud vil de eldre 

ha mulighet for å treffe flere utøvere fra kommunen, noe som gir de mulighet for å velge 

hvem de ønsker å kontakte ved.  

 

I kommunene vi intervjuet var det 55 - 62 % som takket ja til hjemmebesøk. Tilbudet gis 

også til de som allerede har tjenester i kommunen. Dette antar vi gir høyere deltagelse enn 

i de kommuner som gir tilbudet til de som ikke har tjenester fra før (Pettersen & Wyller, 

2005). I resultatet fra en landsomfattende kommuneundersøkelse var gjennomsnittet 52 % 

(Førland & Skumsnes, 2014). For å øke deltagelsen ytterligere velger B å etablere et 

gruppetilbud i tillegg til hjemmebesøk. I en undersøkelse gikk antall deltagere ned ved å 

endre fra hjemmebesøk til gruppe (Slåtsveen et.al, 2015). Erfaring fra B viser at ikke alle 

ønsker at noen kommer hjem til seg. De hadde økning i deltagelse fra 25 % til 65 % ved å 

tilby samtale på kommunens kontor. Studien fra Ålesund bekrefter det samme (Blindheim 

& Alnes, 2015).  

 

Ved å tilby både gruppemøte og hjemmebesøk vil de eldre få mulighet til å velge det som 

passer for dem (HelseOmsorg 21, 2014). Gjennom valgmuligheter møter vi de eldre på 
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individnivå (Dahlgren & Johansen, 2013). Ved kun å gi gruppetilbud tror prosjektgruppa at 

vi ikke fanger opp de som har lite sosialt nettverk fra før. De har ofte lav selvtillit og vil 

kanskje ha høyere terskel for å oppsøke en slik arena (Dahlgard & Sørensen, 2009). Ved å 

tilby hjemmebesøk til denne gruppen vil sjansene muligens øke for at de senere benytter 

sosiale møteplasser som for eksempel pensjonistforeninger. 

 

Telefonkontakt før gruppemøte og hjemmebesøk er viktig for å skape tilhørighet og 

trygghet (Skadeforebyggende forum, 2014). Ved hjemmebesøk ringer A og B på forhånd. 

B sendte kun ut invitasjon pr. brev til gruppemøte og fikk færre påmeldinger enn forventet. 

En studie viser at deltagerne er like fornøyd med hjemmebesøk som gruppetilbud 

(Slåtsveen et al., 2015). Flere studier viser at gruppetilbud har bedre langtidseffekt enn 

hjemmebesøk. I disse studiene var det 4 ukentlige gruppemøter etterfulgt av et 

hjemmebesøk (Gustafsson et al., 2012; Gustafsson et al., 2013). A og B har ikke erfaringer 

med gruppetilbud og har derfor ikke vurdert effekten opp mot hjemmebesøk. 

5.2.3 Tverrfaglighet er viktig 

 

Det er ingen klare anbefalinger på hvilke yrkesgrupper som skal utøve tjenesten (Førland 

& Skumsnes, 2014). Hjemmebesøk utføres oftest av en utøver. Det er viktig med 

tverrfaglighet i utøvergruppen for å utnytte spesifikk fagkompetanse for å oppnå felles mål 

(Blindheim & Alsnes, 2015; Skumsnes et al., 2013). A og B erfarer dette. B startet med å 

gå to og to på hjemmebesøket og lærte mye av hverandre, men det utløste for mye 

ressurser. Nå går det en person alene, noe som kan gjøre at besøkene får ulikt fokus 

avhengig av yrkesgruppe. Hos A har det vært en som har utført alle hjemmebesøkene 

alene. I 2015 ble det knyttet en fysioterapeut til tjenesten, noe de ser på som meget nyttig. 

Det ble mer fokus på trening og bevegelse. Yrkesgruppene har ulikt utgangspunkt. 

Sykepleier ønsker bare å hjelpe mens fysioterapeuter ser det litt annerledes. Når B nå skal 

arrangere gruppetilbud, skal de være tverrfaglige.  

En av suksessfaktorene både ved hjemmebesøk og gruppe er at det utføres av et tverrfaglig 

team (Behm et al., 2014). 

5.2.4 Samtaleteknikk og personlig egnethet er viktig 

 

Det foreligger få sentrale føringer, og det er opp til hver kommune å utvikle sin egen 

modell (Blindheim & Alnes, 2015). A understreker dette ved å uttale «veien blir til mens vi 
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går». B har hatt utveksling med andre kommuner og deltatt på erfaringskonferanser og 

jobber etter mottoet «learning by doing». Krav til faglig kompetanse hos utøver varierer 

(Blindheim & Alnes, 2015). Det er ikke så viktig hvilken faggruppe som utfører tjenesten, 

men at utøver har spesialkompetanse (Skumsnes et al., 2013) og kompetanse i 

samtaleteknikk (Blindheim og Alnes, 2015). De eldre informantene var tydelige på at 

utøver må skape en god relasjon og inneha kunnskap om eldre (Blindheim & Alnes, 2015). 

Utøverne legger også vekt på kompetanse og erfaringer. Det er viktig å skape en 

refleksjonssamtale der utøver ikke skal være rådgiver. Utøvers kjennskap til kommunen er 

viktig, ifølge utøverne. 

 

5.2.5 Skriftlig informasjonsmateriell er nødvendig 

 

De eldre på Ringerike la stor vekt på å få skriftlig informasjon om kommunens tilbud 

(Antonovsky, 2012). Det er ikke godt nok å kun ha informasjon på kommunens 

hjemmeside. Teorien om empowerment understreker dette ved at den enkelte får riktig 

informasjon til å ta riktige valg i livet sitt. Det er viktig at man bruker et enkelt språk og at 

informasjonen er tilgjengelig (Askheim & Starrin, 2007). Det er ikke sikkert man har 

behov for kommunale tilbud når informasjonen kommer, men at man har den skriftlige 

informasjonen tilgjengelig i ettertid. Dette skaper trygghet fordi de vet hvor de kan ta 

kontakt når behovet oppstår (Arseth & Bergvik, 2000).  

5.2.6 Organisering av tjenesten er en viktig suksessfaktor 

 

Organisering av tjenesten er viktig for at tilbudet prioriteres og har et helsefremmende 

fokus (Blindheim & Alnes, 2015). I intervjuene våre burde vi hatt mer fokus på 

organisering. Vi ser i etterkant at dette hadde vært viktig for vår anbefaling til Ringerike 

kommune. 

5.2.7 Gruppetilbud må gis lokalt 

 

Noen av informantene i Ringerike mente helt klart at felles informasjonsmøter var den 

beste modellen. Dette gir mulighet til å komme ut og treffe andre. Et av kjerneområdene i 

hjemmebesøk er å få informasjon om møteplasser og aktivitetstilbud. Denne informasjonen 

gis gjennom informasjonsbrosjyrer og den eldre må selv oppsøke disse plassene. Ved et 

gruppetilbud vil de eldre få en personlig invitasjon. De eldre mente det er viktig å holde 
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møtene på allerede etablerte møtesteder der folk bor, og at lokalene er gode. Informantene 

tror det vil øke sjansen for at folk møter opp.  Dette er i tråd med teorien som sier at det er 

viktig med en områdebasert tilnærming når man skal jobbe med folkehelsearbeid (NOU 

1998:18, 1998; Antonovsky, 2012). Kommunen er stor og har spredt bebyggelse, det er 

derfor viktig med møteplasser ute i distriktene. Et av forslagene var at kommunen kan ta i 

bruk nedlagte skoler og grendehus.  

5.2.8 De enslige og de med lav sosioøkonomisk status bør prioriteres 

 

Eldre har ofte et mindre sosialt nettverk og sosialt nettverk er viktig for mestring (Dalgard 

& Sørensen, 2009).  Utøverne har den samme erfaringen. Mange av de som har mottatt 

hjemmebesøk forteller om ensomhet og manglende relasjoner til familie. Det sammenfaller 

med det de eldre i Ringerike uttrykker.  De enslige opplever mindre sosial støtte, enn de 

som lever i parforhold (Dalgard & Sørensen, 2009).  Noen av utøverne opplevde at selv 

om eldre levde i parforhold, kunne man oppleve liten sosial støtte. Noen eldre lever 

sammen med en ektefelle som har dårlig helse og et stort omsorgsbehov. Graden av 

gjensidighet er viktig for nettverkets kvalitet, og stor grad av gjensidighet styrker 

nettverkets støttefunksjoner (Dalgard & Sørensen, 2009).  

 

Ca 50 % takker nei til tilbudet om hjemmebesøk uten at det er kartlagt hvem disse er 

(Skumsnes & Førland, 2014). A og B får tilbakemelding om at de som takker nei ikke har 

behov for besøk. Noen av informantene i Ringerike mente noen eldre ville takke nei til 

gruppetilbud fordi de ikke hadde økonomi til reiseutgiftene. Det vil derfor gi en utfordring 

bare å tilby gruppetilbud i Ringerike med store geografiske avstander (Askheim & Starrin, 

2007).   

 

Hvis man velger å tilby gruppetilbud, er det nødvendig å tilby dette lokalt (NOU 

1998:18,1998). Noen av brukerne ønsker ikke å benytte seg av de tjenestene som er i vårt 

velferdssamfunn. Informantene fra Ringerike hadde eksempler på personer som de visste 

ikke ville ha møtt opp på et informasjonsmøte (Askheim & Starrin, 2007).   

De med lav sosioøkonomisk status kommer inn under gruppen som bør prioriteres til et 

hjemmebesøk. De med lav sosioøkonomisk status har ofte et svakt sosialt nettverk og er 

mer utsatt for helseplager, og de oppsøker sjeldnere faglig hjelp (Dalgard & Sørensen, 

2014).  
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Figur 9. www.regjeringen.no 

5.2.9 Gruppetilbud supplert med hjemmebesøk er kostnadsbesparende 

 

Vi vil sammenligne kostnadene ved hjemmebesøk og gruppetilbud. Det er ofte 

høgskoleutdannende som utøver tjenesten og det koster kommunen ca kr 340,- pr time 

(www.ks.no). Funn fra fokusgruppeintervjuene viser at kommunen bruker 2 til 2,5 time pr 

besøk. Dette vil i gjennomsnitt gi en kostnad på kr 850,- pr besøk. Totalpris på 

hjemmebesøk til 20 personer er kr 17 000,- i tillegg kommer transportutgifter og kjøretid. 

Kostnaden ved å gi et tverrfaglig gruppetilbud til 20 deltagere ledet av 3 tjenesteutøvere er 

totalt ca kr 5000,-. Gruppetilbudet vil vare i 3 timer. Forarbeid kommer i tillegg. Dette er 

en modell som kommune B vil prøve ut. Gruppetilbud gir mulighet for en tverrfaglig 

tilnærming i møte med deltagere, man har også mulighet til å få inn ekstern kompetanse på 

møtene. For eksempel brannvesen, frivillighetssentralen, pensjonistforeningen osv.  

For Ringerike med 214 78-åringer i 2016 vil hjemmebesøk koste ca kr 180.000,- hvis alle 

takker ja. Ved å gi tilbudet i grupper, vil det for Ringerike utgjøre ca kr 55.000,- for 11 

gruppemøter inkludert forarbeid. 

 

Ved å gjennomføre gruppetilbud vil kommunen kunne frigi og overføre ressurser til de 

som har ulike utfordringer og er i en sårbar situasjon. Denne gruppen kan tilbys 

hjemmebesøk i tillegg til gruppetilbud (Slåtsveen et al., 2015). 
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6 Konklusjon 

 

I dette prosjektet tok vi utgangspunkt i Ringerike kommunes anbefaling om å tilby 

forebyggende hjemmebesøk til eldre som fyller 78 år. Formålet med tilbudet er å skape en 

aktiv brukerrolle og skape trygghet for friske eldre. Prosjektgruppa kommer med en 

anbefaling til Ringerike om hvilken modell som vil passe best. Vi valgte å gjennomføre 

fokusgruppeintervju med eldre i Ringerike og utøvere av tjenesten for å få mest mulig 

brukermedvirkning og erfaringsbasert kunnskap. I tillegg har vi sett på kvalitative og 

kvantitative studier om hjemmebesøk og teorier om helse, sosial støtte, sosiale ulikheter, 

empowerment, salutogenese og trygghet.  

  

Våre funn viser at gruppetilbud ikke kan erstatte hjemmebesøk alene. Både hos de eldre og 

utøverne var det ulike meninger om hvilken modell som gir best effekt i forhold til eldres 

mestring av egen hverdag. Dette støttes av teorier og andre studier som er gjennomført.  

 

For å sikre helsefremmende effekt og aktive eldre er 78 år for sent å tilby hjemmebesøk 

eller gruppetilbud. 

 

Ved å tilby både gruppetilbud og hjemmebesøk, får den eldre velge hva som passer best, 

og flere vil ta imot tilbudet. Skal man arrangere et gruppetilbud må det skje i nærmiljøet. 

De med lav sosioøkonomisk status vil i mindre grad benytte gruppetilbud, ettersom de ofte 

har manglende sosialt nettverk, støtte og lavere mestringsfølelse.  Disse vil ha best nytte av 

et hjemmebesøk for å knytte kontakt med kommunen. Etter hjemmebesøket kan det være 

enklere for dem å oppsøke sosiale møteplasser. Dette skaper aktive eldre, slik Rådmannen 

anbefaler. 

Individuelle hjemmebesøk krever store ressurser. Gruppetilbud er helt klart den mest 

kostnadseffektive modellen, men man vil ikke få med alle. Ved å gjennomføre 

gruppetilbud vil kommunen kunne frigi og overføre ressurser til de som har ulike 

utfordringer og er i en sårbar situasjon. Denne gruppen kan tilbys hjemmebesøk i tillegg til 

gruppetilbud. Prosjektgruppa anbefaler Ringerike kommune å tilby gruppetilbud supplert 

med hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig eldre.  

 

Prosjektgruppa kommer ikke med noen anbefaling om innholdet i tilbudet. Det er viktig at 

eldre i Ringerike er med i den videre utviklingen. 
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8 Vedlegg 

8.1 Referat fra fokusgruppeintervju med eldre i Ringerike kommune. 

Hva: Tema: «Folkehelsetilbud til eldre i Ringerike kommune».  

Hvem: 12 inviterte personer, 11 møtte opp. Alle er medlemmer i ulike pensjonistforeninger 

i Ringerike kommune. 6 kvinner og 5 menn i alderen 70-86 år. Det viser seg at alle 

personene kommer fra pensjonistforeninger som har tilhold i grender/tettsteder utenfor 

sentrum av Hønefoss. 

Når: Mandag den 22.02.16 kl 11:30-14:00. Ca. en halv time av tiden benyttes til å spise 

lunsj og kake. 

Fysisk tilrettelegging: Vi plasserer bord og stoler i en hestesko-form, der alle har bra sikt til 

fronten av rommet, der prosjektor blir benyttet under våre presentasjoner. Det er god 

mulighet for øyekontakt mellom de inviterte. Vi plasserer vaser med valmuer i 

vinduskarmene, og pynter med duk og kubbelys på bordene. Vi ønsker velkommen ved å 

håndhilse på alle ved døra når de kommer. Etter presentasjonen, spiser vi lunsj, og vi i 

prosjektgruppa sitter ved en ende av hesteskoen og lar de inviterte få prate sammen uten at 

vi involverer oss.   

Fordeling av oppgaver: Moderator leder fokusgruppeintervjuet (sitter på en stol inne i 

hesteskoen), en er observatør (sitter ved bord foran i rommet) og to er referenter (sitter ved 

bord bak i rommet). 

De ulike kjerneområdene i hjemmebesøk/informasjonsmøte er presentert i invitasjonen. Vi 

deler ut ark der de samme kjerneområdene er skrevet opp.  

Fokusgruppeintervjuet 

Moderator ønsker velkommen og innleder med å ta utgangspunkt i Rådmannens 

anbefalinger i kommunens handlingsprogram om å tilby alle 78 åringer tilbud om 

forebyggende hjemmebesøk. 

Innspill omkring valg av alder: 

Det er stor enighet om at 78 år er for gammelt. Jo før man får denne 

informasjonen/besøket, jo bedre. Allerede som ny pensjonist kan denne informasjonen 

være nyttig. Det kan ofte være en vanskelig overgang å gå fra aktivt yrkesliv til 

pensjonisttilværelse. Når en bor alene mener noen at det er enda viktigere å få besøk 

tidligere mens man er yngre enn om en bor sammen med noen. Noen er tvilende til om det 

er mulig å endre livsstil ved fylte 75 år?  

Innspill vedr. hvordan få informasjon:  

Det er ikke godt nok med info på kommunens internettsider. Det er enighet om at 

informasjon kun på kommunens internettsider ikke er tilgjengelig for flesteparten av de 
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eldre. Det blir mye snakk om at kommunen kan lage en informasjonsfolder spesielt rettet 

mot de over 67 år. Denne skal inneholde hvem man kan kontakte hvis man har ulike 

spørsmål eller behov, nyttig informasjon om f.eks. Husbankens kontaktperson i 

kommunen, hvordan søke hjelp v/ombygging/tilrettelegging av boligen, informasjon om de 

ulike tilbud som finnes i kommunen, eks. hvor får man tak i krykker?  Info-folderen kan ta 

utgangspunkt i kjerneområdene for hjemmebesøk. Det må være konkret og nyttig 

informasjon. Tittelforslag på folderen: Informasjon fra kommunen. Hva er viktigst for deg? 

Ettersom personene er med i pensjonistforeninger, synes de at et informasjonsmøte kan 

finne sted på allerede etablerte arenaer/møtesteder, f.eks. på et møte i pensjonistforeningen. 

Viktig å holde møtene lokalt, der folk bor.  Da vil sjansen være størst for at folk møter opp. 

En forteller om ei bygd i en annen kommune der alle personer over 67 år er med i 

pensjonistforeningen. Dette har skjedd gjennom «jungeltelegrafen». Gjennomgang av den 

tidligere nevnte informasjons-folderen kan godt være utgangspunktet for et møte. En 

foreslår at informasjon til eldre bør ha en fast spalteplass Ringe Blad hver uke på samme 

måte som byggesaker/regulerings-planer blir opplyst i avisen. 

Trygghet og sikkerhet i hjemmet: 

Det er behov for å få mer informasjon om trygghetsalarm. Noen mener at alle 78 åringer 

kan få trygghetsalarm. Det kom reaksjon på at det ikke er mulig å benytte trygghetsalarm i 

et nytt boligkompleks i kommunen. Mobiltelefon er en stor trygghet, for de som kan bruke 

den. Noen har behov for opplæring i bruk av data og mobiltelefon. En snakker om at eldre 

har alt for dårlig belysning i husene sine, og at bedre lys kan bedre sikkerheten betraktelig. 

Velferdsteknologi kan tas mer i bruk. En snakker om komfyrvakt, en annen om alarm som 

gir beskjed til hjemmetjenesten hvis en person er litt lenge borte fra senga om natta. Noen 

mener at det er mye mer ensomhet i byen enn på bygda, og kanskje større utrygghet, 

ettersom de ikke har noen pensjonistforening å gå til i byen? Folk kjenner ikke hverandre 

like godt i byen som på bygda. Noen mener at kommunen kan komme og legge til rette slik 

at det blir trygt å bo i egen bolig lenger. Andre mener at dette er noe hver og en må gjøre 

selv. Det er behov for mer kunnskap om hvor man søker råd i slike saker. 

Kosthold/ernæring: 

Mat fra Ringerikskjøkken er litt for salt. Noen sier at de eldre er litt gjerrige. De forteller at 

Frivilligsentralen kjører ut mat til noen eldre. Noen veldedige organisasjoner kjører også ut 

mat til eldre.  

Interesser og hobbyer:  

Alle er med i pensjonistforeninger, det blir avholdt møter to ganger i måneden. På et av 

stedene arrangerer de felles gåtur før møtene, et annet sted arrangerer de dans som 

avslutning på møtene. Noen av personene kommer rett fra trening til 

fokusgruppeintervjuet. En forteller at han gjennom Frivilligsentralen kjører mat til eldre 

under mottoet «Eldre hjelper eldre». De forteller også om ulike veldedige foreninger som 

kjører folk til lege, tannlege og lignende. Dette er det tydeligvis ikke alle som visste om fra 

før. Det er store avstander i kommunen, og det er lite/dårlig tilbud om kollektiv-transpot. 
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Noen ønsker seg en ruslebuss som kan kjøre fra bygda til byen/sentrum 2 ganger i uka, slik 

at de får handlet uten bruk av dyr drosje. De som bor i byen har pr. i dag ingen 

pensjonistforening, og noen mener at de har så mange tilbud at de ikke trenger det. En 

hevder at vi må gjøre noe selv, vi må se hva slags ressurser og muligheter vi har. Noen sier 

at en del eldre ikke ønsker å delta på aktiviteter, noen synes de ikke er gamle nok, eller de 

er vanskelig å få ut av huset. De tror det er vanskeligere å få med menn enn kvinner på 

ulike aktiviteter. 

Sosialt nettverk:  

Noen snakker om alt stresset i dagens samfunn, dette at folk ikke har tid til å besøke 

familien eller venner. Før i tida bodde de eldre gjerne i flerhusholdning, på gård, det var 

alltid noen folk å være sammen med. Nå er det mer en og en. Pensjonistforbundet jobber 

for at alle kommuner skal ha et eldresenter/aktivitetssenter. I Ringerike er ikke dette nok, 

det må være flere treffsteder pga. geografien. Noen har vært i Sandefjord hvor det er et 

senter som er åpent hele uka, der det er mange ulike aktiviteter og en kan være frivillig. 

Det er viktig å ha gode lokaler, slik at folk treffes. Nedlagte skoler, kulturhus, det er viktig 

at kommunen legger til rette for dette. Viktig at hver og en tar initiativ til å komme seg ut. 

Før var det et Eldreombud i kommunen, dette finnes ikke lenger. Kanskje vi kan sende 

bekymringsmelding til «Eldrevernet» når vi lurer på hvordan naboen har det? 

Individuelt hjemmebesøk eller gruppemøte: 

Her kommer det fram ulike synspunkt. Noen mener helt klart at det burde avholdes 

informasjonsmøte, der folk kommer sammen og sitter rundt bord og diskuterer 

kjerneområdene. Noen andre mener at det individuelle besøket har en egen verdi, ettersom 

folk vil være mer forsiktige med å åpne seg i et møte sammen med flere fremmede folk. 

Ved individuelt hjemmebesøk er det viktig at utøver skaper en god relasjon, og har 

kunnskap om gruppen eldre. Noen synes det høres flott ut å ha en kontaktperson i 

kommunen, slik de har hørt at det er i Drammen. Noen foreslår at det kan være et 

informasjonsmøte først, og deretter kan de som ønsker det få et individuelt hjemmebesøk. 

Noen foreslår at det blir gitt anledning til å velge. At det kommer informasjon ut i form av 

en informasjonsfolder, som tidligere nevnt, og på bakgrunn av dette kommer det tilbud om: 

informasjonsmøte, individuelt hjemmebesøk, eller deltagelse i «Lyst på livet». Hvis 

kommunen går ut med god og tydelig informasjon om disse tilbudene, tror flere at dette vil 

folk ønske å være med på. Noen foreslår at denne informasjonsfolderen kan leveres ut til 

alle, evnt.  leveres ut av fastlegen, og at denne kan stille noen rutinespørsmål som fanger 

opp disse kjerneområdene. Men så blir det snakk om hvor liten tid legen har. 

Oppsummering fra referentene: 

Referentene oppsummerer kort de hovedpunkt som er kommet opp. Fokus på 

informasjonsfolderen som et godt forebyggende redskap for alle etter fylte 67 år  

 

Tilbakemelding fra de inviterte på gjennomføringen av møtet: 
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De kunne gjerne fått invitasjonen tidligere. Dette hang sammen med at de gjerne ville ha 

forberedt deg på det siste pensjonistforeningsmøtet før intervjuet. Temaet var aktuelt. 

Møtelokalet var bra og serveringen veldig bra!  

Moderator avsluttet med å takke for frammøte, og for alle gode innspill til vårt videre 

arbeid med prosjektoppgaven, og med Ringerike sin vei mot forebyggende tilbud. 

Prosjektgruppas evaluering av fokusgruppeintervjuet: 

Muligheten de frammøtte fikk til å prate sammen under lunsjen var med på å skape 

trygghet og god stemning. Vi fikk inntrykk av at det var veldig viktig at de fra samme 

pensjonistforening fikk sitte sammen. Vi var fornøyd med at personene snakket så åpent og 

engasjert omkring tema. Stort sett alle bidro aktivt i intervjuet. Vi registrerte at mennene 

tok ordet litt oftere enn kvinnene. En og en halv time gikk veldig fort. En bra 

sammensetning av aktive personer fra pensjonistforeninger, som har lært seg møtekultur. 

De var disiplinerte og snakket stort sett en og en. Alle bodde utenfor sentrum av Hønefoss, 

og dekket et stort geografisk område i kommunen.  

Greide vi å fange sosial ulikhet? Det kom fram noen eksempler på personer de frammøtte 

kjente som de visste ikke ville ha møtt opp på et informasjonsmøte.  

Det er viktig at eldre med erfaringsbasert kunnskap bidrar i den videre utviklingen av det 

forebyggende tilbudet i kommunen.  

Moderator ledet intervjuet veldig bra, ettersom hun kjenner kommunen sin.  

Vi hadde god hjelp av planleggingsnotatet vårt, samt at arket med kjerneområder ble et 

redskap og en påminnelse om å holde oss til tema. Ikke alle kjerneområder ble like godt 

berørt, men vi lovet de frammøtte at deres tips og idéer til kommunen skulle bringes 

videre. 

Oppsummering fra observatør: 

Som observatør ser man at deltagerne av intervjuet er tidlig ute. De som kjenner hverandre 

setter seg sammen. Det er totalt 11 deltagere, 5 menn og 6 kvinner. Det var en som ikke 

kom. 

Det var god prat under lunsjen. De begynte allerede å diskutere temaet. 

Maten smakte godt. Det var mye humor i gruppa. 

Det var ingen deltagere fra bykjernen. 

Det var stort engasjement fra deltagerne, det første innspillet kom rett etter at 

informasjonen var gitt. Deltagerne griper inn og svarer på spørsmålene til moderator. En 

deltager starter med noe, og de andre henger seg på. En av deltagerne ble tidlig i intervjuet 

engasjert/interessert i at tilbudet ble gitt som gruppetilbud. Det er 4 stykker som engasjerer 

seg mer enn de andre den første tiden. Flere melder seg på etter hvert. Men det er under 

hele intervjuet noen som sier mer enn andre. Alle mennene prater, noen kvinner virker mer 
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reserverte. To av kvinne prater mye, to litt og to som nesten ikke sier noen ting. To menn 

som prater mye, to litt mindre. Deltagerne er veldig godt forberedt, virker som de har satt 

seg godt inn i temaet før de kom. 

Moderator er flink til å føre videre temaer som kommer opp i diskusjonen. Som observatør 

merker man at moderator kjenner kommunen veldig godt, og kan svare på andre ting som 

kommer opp underveis. Man observerer og at moderator kjenner godt til temaet, og klarer 

under hele intervjuet og spore deltagerne inn på temaet. 

Oppsummering fra moderator:  

Informantene var god forberedt til temaet vi skulle samtale om, og vi kom raskt i gang med 

intervjuet. De var engasjerte og ivrige, men samtidig var de disiplinerte og ga tegn når de 

ønsket ordet.  Alle ventet på tur og lot andre snakke ferdig. Det var en enkel oppgave å 

holde samtalen i gang. Noen ganger kom vi litt utenfor temaet fordi deltagerne berørte 

områder de ønsket å formidle til kommunen. Jeg informerte i forkant om at temaer utenfor 

det vi skulle ha fokus på, ville vi skrive ned og formidle til kommunen. Det var nyttig å se 

på arket med kjerneområdene innimellom for å holde seg til temaet.  Vi hadde satt av 1,5 

time til intervjuet. Tiden gikk fort og det kunne vært ønskelig at intervjuet hadde vært 

utvidet med en halv time, men som moderator valgte jeg å holde tiden i det oppsatte 

programmet.  Etter at intervjuet var ferdig evaluerte deltagerne invitasjon, plan for dagen 

og gjennomføringen. Jeg opplevde at de ikke var særlig opptatt av dette, men ga uttrykk 

for at de var fornøyde, men hadde ønsket invitasjonen noe tidligere. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

8.2 Referat fra fokusgruppeintervju med tjenesteutøvere i to 

kommuner i Norge. 

Hva: Tema: «Folkehelsetilbud til eldre i Ringerike kommune».  

Hvem: 5 inviterte personer, 4 møtte opp. Alle er kommunalt ansatte som utøver tjenesten 

«Forebyggende hjemmebesøk til eldre». De representerer ulike faggrupper, sykeleier, 

fysioterapeut, ergoterapeut. 

Når: Mandag den 29.02.16 kl 11:30-13:30 

Fysisk tilrettelegging: Vi plasserer stoler rundt et stort møtebord.  Det er god mulighet for 

øyekontakt mellom de inviterte og moderator.  Vi ønsker velkommen ved å håndhilse på 

alle ved døra når de kommer. Vi spiser lunsj underveis i intervjuet. 

Fordeling av oppgaver: Moderator som leder intervjuet sitter på en stol inne ved langsiden 

av møtebordet, en observatør sitter ved kortsiden av bordet, mens to referenter sitter ved 

bord bak i rommet. 

Fokusgruppeintervjuet 

En av studentene ønsker velkommen og innleder med å informere om bakgrunnen for 

oppgaven og til hvilket formål oppgaven skal brukes. Det informeres om personvern og 

anonymisering av oppgaven, og om at vi i slutten av møtet vil gå igjennom det som blir 

notert for å sikre at fakta som kommer fram er riktige. En av kommunene har klarert at de 

kan bli referert og synes det er positivt å få tilbudet profilert. De har gjort det i flere fora 

tidligere. Den andre kommunen har ikke klarert med tanke på publisering, men vil gjøre 

det. Begge kommuner synes det er positivt å bli invitert. De ønsker å lese gjennom før en 

eventuell publisering. 

Valg av alder:  

En kommune har kommunestyrevedtak på hjemmebesøk til alle ved 80 år. Har hatt 

tjenesten siden 2002. Det ble foreslått å senke alderen til 75 år, men det ble holdt på at 

passende alder er 80 år. Besøkene gjelder all 80-åringer, også de som har tjenester fra før. 

Av de som har tjenester fra før, opplever utøverne ved hjemmebesøket at det tidligere ikke 

er informert om andre tjenester i kommunene som gjør at brukerne kan bo lengst mulig 

hjemme. Kommunene har laget en informasjonsbrosjyre over tilbudene kommunene har. 

Hovedformålet med besøket er å gjennomgå temaene i brosjyren. Fra 2010 har det vært 

tverrfaglig samarbeid med sykepleier og fysioterapeut. De mener det er positivt fordi 

yrkesgruppene har ulikt utgangspunkt, sykepleier ønsker bare å hjelpe mens 

fysioterapeuter har en annen vinkling. 

Den andre kommunen har gitt tilbud om hjemmebesøk til alle 77-åringer, med og uten 

tjenester siden 2013. Alderen har blitt diskutert. Er de for friske?  De dreier besøket mot 

helse og livskvalitet. Hvordan kan du selv bidra? Hvilke faktorer påvirker helsen? Hvordan 

selv ha ansvar for eget liv? Refleksjonssamtaler fører til bevissthet. De gikk tidligere to og 
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to i besøkene, de lærte mye av hverandre. Det utløste store ressurser. Nå går det en person 

alene. Dette kan gjøre at besøkene får ulikt fokus avhengig av hvilken yrkesgruppe som 

foretar besøket. 

Hvordan tilbudet kom i gang i den formen det har:  

Den ene kommunen har hatt tilbudet i mange år og veien har blitt til underveis. Kjenner 

ikke til inspirasjonskilde, men små kommuner startet tidlig. Kommunen har vært litt 

pådriver selv. 

Den andre kommunen har innhentet inspirasjon fra andre kommuner (Drammen, 

Porsgrunn, Gjøvik, Hamar) og erfaringskonferanser. Ble inspirert til enkeltsamtaler, skal 

nå starte med gruppesamtaler. 

Hvor mange tar imot tilbudet: 

I den ene kommunen har det i løpet av de siste 4 årene vært en økning av de som takker ja, 

fra 57 % - 67 % med et gjennomsnitt på 62 %. Det har vært vanskelig å finne 80-åringene. 

Brukte tidligere skattelistene, men har nå fått godkjenning til å benytte Folkeregisteret. Det 

er likevel utfordrende å finne adresser og telefonnummer, mange har hemmelig nummer. 

De sender ut brev, ringer og avtaler tidspunkt. De som takker nei, sier de ikke trenger 

besøk enda.  De ber om å få sende informasjonsbrosjyre til de som takker nei fordi de ved 

å takke nei, går glipp av informasjon. 

I den andre kommunen har 55 % takket ja til tilbudet i 2015. De sender ut tilbudsbrev og 

ringer etter en uke for å spørre om de ønsker en samtale. De som takker nei sier de ikke 

trenger noe. De som er på vippen sier ofte ja etter litt informasjon. Utøverne leter opp 

adresser og telefonnummer selv. 

Dokumentasjon: 

A: Registrerer de som får hjemmebesøk i elektronisk journal. Første året med elektronisk 

journalføring. Tidligere rapportert i papirarkiv. Registrerer ikke de som ikke tar imot 

besøk. De informerer underveis i besøket hvorfor de skriver. Samtykker muntlig. 

Helsepersonelloven gjelder, dokumentasjonsplikt. De som jobber i avdeling Helse har 

tilgang, noen få personer. Notatet aktiveres av Pleie- og omsorgsleder når det er behov for 

tjenester. 

B: Legger inn som tiltak i Kostok. Lukket notat som ikke kommer fram når det er behov 

for tjenester. Er ikke aktiv tjenestebruker. 

Hvorfor besøk i hjemmet: 

A: Ser det veldig nyttig å komme hjem. Informasjon som blir gitt hjemme «gjelder meg». 

B: Viktig å komme hjem i hjemmet. Bestemt at de skal være et individuelt besøk først. 

Tilbyr samtale på helsestasjon for eldre. Etter det har antallet som takker ja økt fra 25% til 

65%. Ikke alle som har lyst til at noen kommer hjem til seg. 
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Hvilken kompetanse er viktig:  

A: Veien blir til mens vi går. Valgt å legge det på stillingen til demenskoordinator. Nyttig å 

få inn dette med trening/bevegelse. Slagkraftig at fysioterapeut sier noe om trening. Viktig 

at man kan litt! om sykdommer, hjelpemidler, kjenner kommunen. Mennesker som sitter 

inne med mye informasjon. Informasjonsbrosjyren ligger åpen og blir brukt til mange 

formål. Kort vei til tjenestene i en liten kommune. 

B: Personlig egnethet. 4 stykker som fordeler. To sykepleiere med videreutdanning i 

geriatri, en fysioterapeut og en ergoterapeut. Grunnleggende kompetanse i 

refleksjonssamtale. Skal ikke være rådgivere. Har diskutert mye og gjort seg erfaringer om 

den gode samtalen. Hva er fokuset? Learning by doing. Deltar på erfaringskonferanser. 

Har med mappe med informasjon fra kommunen som omhandler trygghet, trening, 

kosthold, hjerneslag. Mye fokus på trening. Vet ikke om folk leser informasjonen etterpå. 

Henviser til andre når det gjelder søknad på andre tjenester. 

Tidsbruk:  

A: 1 ½ - 2 timers besøk. Nå økt til 2 timer. I tillegg kommer for og etterarbeid, totalt ca 2,5 

timer.  12-17 besøk pr år. Samme personer tar søknader om hjelpemidler rett etter besøket.  

Ikke oppfølgingsbesøk, men ringer noen ganger tilbake i ettertid om noe har vakt 

bekymring under besøket. 

B: 1 ½ time uten for og etterarbeid. Gjennomsnitt 2 timer. 72 besøk i 2013, 84 besøk i 

2014, 104 besøk i 2015. 

Temaer i hjemmebesøket: 

A: De snakker om å holde seg frisk, om aktivitet og øvelser. De informerer om 

kommunens tilbud og hva som ligger i tjenestetilbudet. De spør om hvordan det går med 

medisinene. Det er en god innfallsvinkel med tanke på demens/kognitiv svikt. Det trenger 

ikke bare være styrkende selv om man lever i ekteskap, ikke alltid gode forhold. De tar opp 

familierelasjoner og tap av førerkort.  De informerer om tilbudet kommunen har med 

transport til butikken for 60 kr hver fredag. De har stort fokus på at sosiale nettverk er 

viktig og tilbyr felles middag i jula for de som ikke ønsker å være alene. Det dukker opp 

overraskende, uventede ting under besøket som er nyttig og man kan sette inn tiltak i 

forhold til. 

B: De snakker om nettverk, transport og tilgjengelighet til tilbud. De informerer om 

kommunens tilbud og bruker mye tid på aktivitet. Snakker noe om plager; hørsel, balanse, 

relasjoner til familie og ensomhet. Det å ikke ha kontroll over egne relasjoner er vanskelig. 

Mange føler seg ofte ensomme og ensomhet styrer livet. Vanskelig å komme seg ut. Det å 

komme seg ut av huset er viktig for mange. De spør om noen kan bidra i frivillig arbeid, 

for eksempel kjøring. 

Evaluering av tilbudet: 
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A: Det er et kommunestyrevedtak som ikke er evaluert. God forankring. Brukerne gir gode 

tilbakemeldinger etter besøket. Går greit i forhold til andre oppgaver. 

B: Årsrapport. Hatt en stor evaluering ette 1 ½ år. Ønsker brukerundersøkelse, men har 

ikke gjort dette enda. Erfaringsutveksling med andre kommuner. Det brukes mye ressurser. 

Det er gjort en evaluering for og i mot individuelle hjemmebesøk eller gruppesamtaler. 

Planen nå er å gjennomføre 4 dager fra kl 12-15 som gruppesamtaler med ulike temaer. 

Det er sendt ut informasjon og invitasjon med påmelding.  Det blir introduksjon før hvert 

tema som tas opp i kaffedialog og hver gruppe skal være på maks 20 deltager. Det er færre 

påmeldinger enn man trodde. Hvordan få svar fra folk? Legges brevet til side og glemmer 

å melde seg på?  De som takker nei, får invitasjon til individuell helsesamtale.  Hvorfor 

tenke nytt? Litt på leting. I gruppene skal alle fire delta. Det er viktig med tverrfaglighet. 

De har valgt å bruke 3 timer med erfaring fra andre kommuner om at det ikke må være for 

kort og heller ikke for langt. Inspirasjon er hentet fra Trondheim kommune sin 

samtaleguide. Temaene er Kosthold, fysisk aktivitet, bolig og nærmiljø, fysisk og psykisk 

helse. 

 Hjemmebesøkene har vært veldig positive. De har vært veldig bevisst på sin egen rolle og 

ikke representert egen profesjon. Det er vanskelig å måle effekt. Hjemmebesøkene er 

ressurskrevende, men det er ikke overordnet føring eller pålegg om at det skal kuttes i 

tilbudet. 

Effekt: 

A: Ikke grupper til 80-åringer. Det er viktig med det nære. Den informasjonen man får 

hjemme lagres bedre enn den man får i gruppe. Brukerne sier etter besøket at det var 

nyttig. 

B: Vanskelig å måle effekt siden man ikke følger opp med flere besøk. Vanskelig å måle 

effekt av forebyggende arbeid. Gir en positiv holdning til kommunen. Folk føler det trygt 

og at de blir sett og ivaretatt. Folk reflekterer og tar til seg det de blir informert om. Noen 

temaer er vanskelig å ta opp i grupper. For eksempel seksualitet. Må ha begge deler! 

Hva med de som takker nei: 

A: De som takker nei blir oppringt. Kommunen er så liten at de ser hvem som egentlig bør 

følges.  Det finnes også mange andre ulike sosiale nettverk som kommunen underviser i. 

B: Skal ha både grupper og individuelle samtaler for å favne flere. Kanskje en gruppe som 

sitter hjemme burde fått tilbud? Det er aktuelt med brukerevaluering for å finne ut om det 

egentlig har effekt. Hva med oppfølging? 

Oppsummering fra referentene: 

Kort oppsummering omkring de hovedpunkt som var kommet opp. De andre i 

prosjektgruppa supplerte. Det kom ikke fram direkte tilbakemeldinger, men de ønsker å 

lese gjennom før vi publiserer.  
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Tilbakemelding fra de inviterte på gjennomføringen av møtet: 

Positivt å komme med sine erfaringer. 

Prosjektgruppas evaluering av fokusgruppeintervjuet: 

Etter fokusgruppeintervjuet diskuterte prosjekt-gruppa seg fram til at dette ble et mer 

strukturert fokusgruppeintervju enn det vi hadde på Ringerike. Interessant også å reflektere 

over forskjellene i informantgruppa utøver og eldre/framtidig bruker av tilbudet. 

Oppsummering fra observatør: 

God stemning hos alle helt fra starten av.  Alle hørte på hverandre og ventet på sin tur.  

Moderator var strukturert og intervjuet etter rekkefølge. A var godt forberedt og hadde med 

seg brosjyrer. A har hatt tilbudet siden 2002, B har hatt tilbudet siden 2013. A kom med 

mye informasjon som B syntes var nyttig, og noterte det ned. En informant fra hver 

kommune snakket mer enn den andre. En informant informerte mye om sine erfaringer 

mens de tre andre var interessert i å høre. Mye enighet mellom kommunene angående 

innholdet i arbeidet. Informantene var fornøyd og positive til møtet og syntes det var nyttig 

informasjon. 

Oppsummering fra moderator:  

Informantene virket meget godt forberedt til intervjuet, og var disiplinerte i forhold til å 

holde seg til tema og de ulike spørsmålene vi hadde presentert i invitasjonen. Det var 

veldig interessant å kunne sammenligne utøvernes erfaringer fra en liten kommune som har 

lang erfaring, og en litt større kommune med litt kortere erfaring i arbeidet med 

hjemmebesøk. Som moderator var det viktig å sikre at vi fikk informasjon fra begge 

kommuner, og dette gikk stort sett greit. Vi hadde føyd noen spørsmål til vår temaliste før 

intervjuet, noe som tok litt mer tid enn planlagt. Jeg opplevde også at informantene mot 

slutten av tida ble veldig interesserte i å spørre hverandre ut om erfaringer. Dette var også 

interessant for oss, men førte til at vi gikk litt over planlagt tid. Jeg synes vi kom gjennom 

våre temaer, og fikk mye nyttig informasjon. 
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8.3 Invitasjonsbrev til eldre i Ringerike Kommune 

Takk for at du vil delta i møtet om «Folkehelsetilbud til eldre i Ringerike kommune» 

22.februar 2016 kl 11.30-14.00 i Rådhuset.  

Det vil bli servert rundstykker og kaffe. 

Vi er 4 studenter på høyskolen i Sørøst-Norge som gjennomfører studiet Helse og omsorg i 

plan. Vi kommer fra tre ulike kommuner; Ringerike, Porsgrunn og Bærum. 

 

Vår prosjektoppgave setter fokus på Folkehelsetilbud til eldre i Ringerike kommune.   

Hvordan skape trygghet og aktive eldre? 

Er helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk den beste modellen?  

Hvordan utnytte ressursene best?   

 

For å få svar på disse spørsmålene trenger vi din medvirkning. Prosjektet skal gi 

anbefalinger til Ringerike kommune som kan utvikle den modellen som best ivaretar 

innbyggerne. Alle opplysninger som gis blir anonymisert. 

Bakgrunn: 

Rådmannen i Ringerike anbefaler i sitt Handlingsprogram å tilby forebyggende 

hjemmebesøk til eldre som fyller 78 år. Formålet er å skape en aktiv brukerrolle og skape 

større grad av trygghet for friske eldre. Friske eldre er de som ikke mottar tjenester fra før. 

Besøkene skal fungere både som informasjonskanal og styrke de eldre sine ressurser og tro 

på egen evne til å ta vare på sin egen helse. Forebyggende hjemmebesøk knyttes til de 

øvrige helsetjenester og aktivitetstilbud.   

Forebyggende hjemmebesøk kan foregå på ulike måter, men hovedinnholdet handler om: 

 Kosthold og ernæring 

 Fysisk aktivitet og fallforebygging 

 Interesser og hobbyer 

 Sosialt nettverk 

 Trygghet og sikkerhet i hjemmet 

 Kommunale tilbud 

 Tilbakemeldinger til kommunen 

De fleste kommuner har inntil nå hatt forebyggende individuelle hjemmebesøk hvor man 

får tilbud om besøk av en person det året man fyller 75, 78 eller 80. 

I de senere år har noen kommuner tilbudt felles informasjonsmøter med samme innhold 

som tilbys i de individuelle hjemmebesøkene. 

Med hilsen 
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8.4 Invitasjonsbrev til tjenesteutøvere  

 
Tid: 29.februar 2016 kl 11.30-13.30 

Sted: Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter, Mellommøterommet 

Det vil bli servert lunsj. 

Vi er 4 studenter på høyskolen i Sørøst-Norge som gjennomfører studiet Helse og omsorg i plan. 

Vi kommer fra tre ulike kommuner; Ringerike, Porsgrunn og Bærum. 

 

Vår prosjektoppgave setter fokus på «Folkehelsetilbud til eldre i Ringerike kommune».   

Hvordan skape trygghet og aktive eldre? 

Er helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk den beste modellen?  

Hvordan utnytte ressursene best?   

 

For å få svar på disse spørsmålene trenger vi din medvirkning. Prosjektet skal gi anbefalinger til 

Ringerike kommune som kan utvikle den modellen som best ivaretar innbyggerne. 

Bakgrunn: 

Rådmannen i Ringerike anbefaler i sitt Handlingsprogram å tilby forebyggende 

hjemmebesøk til eldre som fyller 78 år. Formålet er å skape en aktiv brukerrolle og skape 

større grad av trygghet for friske eldre. Friske eldre er de som ikke mottar tjenester fra før. 

De fleste kommuner har inntil nå hatt forebyggende individuelle hjemmebesøk hvor man får tilbud 

om besøk av en person det året man fyller 75, 78 eller 80 år. 

I de senere år har noen kommuner tilbudt felles informasjonsmøter med samme innhold som tilbys 

i de individuelle hjemmebesøkene. 

Vi har invitert 3 kommuner. Vi er svært interessert i dine erfaringer som tjenesteyter av denne 

tjenesten i din kommune. 

  

Temaer vi ønsker å belyse: 

- Formål, helsefremmende eller/og forebyggende fokus? 

- Alder? 

- Hvem er tjenesteytere? 

- Hvor mange prosent tar imot tilbudet? 

- Antall eldre i målgruppa pr. år? 

- Tidsbruk pr. besøk? Inklusive forberedelser og etterarbeid. 

- Temaer i hjemmebesøket/samtalen 

- Evaluering av tilbudet? 

- Oppfølging etter hjemmebesøket, på hvilken måte? 

- Kan dette tilbudet gis i gruppe/på informasjonsmøte? Tenk over fordeler og ulemper ved dette. 

Er det andre temaer vi ikke har nevnt ovenfor, ønsker vi innspill.  

 

Med hilsen 

 


	Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.06.2016
	Sakspapirer - Møte i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd den 07.06.2016.
	PS 20/16 Fontenehuset - årsrapport 2015
	Fontenehuset - årsrapport 2015
	Fontenehuset - årsrapport 2015


	PS 21/16 Lokal veileder mot vold i nære relasjoner
	Hovedutvalget for oppvekst og kultur - 08.06.2016
	Lokal veileder mot vold i nære relasjoner
	Veileder -  Vold i nære relasjoner


	PS 22/16 Kriterier for tildeling av tjenester - revisjon 2016
	Eldrerådet - 06.06.2016
	Kriterier for tildeling av tjenester - revisjon 2016
	Kriterier for tildeling av tjenester - revisjon 2016


	PS 23/16 Botilbud m/heldøgns pleie og omsorgstilbud, - behovanalyse
	Botilbud m/heldøgns pleie og omsorgstilbud, - behovanalyse
	Rapport KS utarbeidet av Akenda Kaupang
	Botilbud m/heldøgns pleie og omsorgstilbud, - behovanalyse utarbeidet av Rune Snildal, Bærum kommune


	PS 24/16 Forebyggende hjemmebesøk til eldre, - Ringerike kommune
	Eldrerådet - 06.06.2016
	Forebyggende hjemmebesøk til eldre, - Ringerike kommune
	Helsefremmende og forebyggende tilbud - hva er best for eldre i Ringerike? kommune




