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Kommunestyresak 2017/103 
22. juni 2017 
 
PLANLEGGING AV OMSORGSPLASSER/BOLIGER MED HELDØGNS OMSORG      
OG TILBUD OM KJØP AV DET GAMLE STATOILBYGGET- EIENDOMMEN MØLNHOLTET 40-
42, DEL AV GNR. 51 BNR. 416. 

 
1. Kommunestyret ber rådmannen fremme behovsvurderingssak i tråd med 

beskrivelse i saken innen 1.3.2018.  
2. Kommunestyret er med dette orientert om tilbud om kjøp av bygget fra Medkila 

omsorgsboliger. Kommunestyret viser til at det ikke vil være mulig å utarbeide 
kvalifisert behovsvurdering/plan og politisk realitetsbehandling av tilbudet 
innen oppgitt frist 01. 07. 2017.  

3. Rådmannen bes gå i dialog med Medkila omsorgsboliger med tanke på å få 
forlenget frist, slik at eiendommen i Medkila kan være med i den helhetlige 
vurderingen som er vedtatt i sak PS 17/61 (kommunestyret 1.6.2017).  

4. Rådmannen bes snarest avklare hvorvidt det vil være mulig å få tilskudd fra 
Husbanken, momskompensasjon, til et så stort omsorgsboligkompleks som 
Medkila vil representere. 

5. Rådmannen bes fremlegge en oversikt over andre aktuelle tomter til formålet. 
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1. Innledning 

 
 
 

Bakgrunn 
Rådmannen fremmet i Kommunestyresak 2017/103 av 22. juni 2017 en sak om kommunens 
behov for planlegging av omsorgsplasser, boliger med heldøgns omsorg og oppfølging av 
ulike tidligere politiske vedtak. De politiske vedtakene beskriver behovene for planlegging, 
og i den sammenheng også å utrede mulig bruk av Statoilbygget i Medkila som kommunen 
hadde fått et tilbud om å kjøpe.  
 
Firma Medkila omsorgsboliger hadde sendt en henvendelse til Harstad kommune med tilbud 
om kjøp av Statoilbygget i Medkila. Firma Medkila omsorgsboliger oppga frist for aksept på 
kjøp av eiendommen til 01. 07. 2017. Tilbudet inneholdt også et tilbud om ombygging av 
eiendommen.  
 

Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
1. Kommunestyret ber rådmannen fremme behovsvurderingssak i tråd med 

beskrivelse i saken innen 1.3.2018.  
2. Kommunestyret er med dette orientert om tilbud om kjøp av bygget fra 

Medkila omsorgsboliger. Kommunestyret viser til at det ikke vil være mulig å 
utarbeide kvalifisert behovsvurdering/plan og politisk realitetsbehandling av 
tilbudet innen oppgitt frist 01. 07. 2017.  

3. Rådmannen bes å gå i dialog med Medkila omsorgsboliger med tanke på å 
få forlenget frist, slik at eiendommen i Medkila kan være med i den 
helhetlige vurderingen som er vedtatt i sak PS 17/61 (kommunestyret 
1.6.2017).  

4. Rådmannen bes snarest avklare hvorvidt det vil være mulig å få tilskudd fra 
Husbanken, momskompensasjon, til et så stort omsorgsboligkompleks som 
Medkila vil representere.  

5. Rådmannen bes å fremlegge en oversikt over andre aktuelle tomter til 
formålet. 

 
Rådmannen ba Medkila eiendom om utsettelse av frist for tilbudet, noe som ble akseptert 
med forbehold om salg til annen interessent i tiden frem til ny frist. Medkila Eiendom har 
informert Harstad kommune om at eiendommen er solgt til annen aktør. 
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Kommunestyrets vedtak i sak 2017/103 om å fremme en behovsvurderingssak besvares av 
rådmannen med denne rapport og videre som politisk sak til Kommunestyret 22. mars 
2018.  
 
Saksfremstilling og vedtak i sak 2017/103 var beskrevet i sammenheng med politisk sak 
2017/82 om kapasitetsutfordringer i helse og omsorg, og politisk sak 2017/101 om 
Boligpolitisk handlingsplan.  
 

Sentrale elementer fra disse sakene er: 
• Vurdere utvidet kapasitet i nytt helsehus 
• Vurdere ekstra etasje Bergsodden sykehjem 
• Vurdere ombygging av helsehus i Heggen til bolig med heldøgns omsorg (BHO) 
• Vurdere boliger, avlastning og dagsenter for utviklingshemmede som erstatter 

arealbruk i Olavsgården og Kanebogen 
• Etablere 38 omsorgsboliger med heldøgns omsorg 
• Etablere 30 omsorgsboliger 
• Etablere 6 boliger i ungdomsprosjekt – bo og hverdagsmestring 
• Etablere 11 småhus 
• Etablere 4 akuttboliger 
• Etablere 6 boliger i bofellesskap for personer med ASD 
• Utarbeide plan for etablering av omsorgsboliger, institusjoner og velferdsboliger 

for perioden 2020 – 2040 
 
 

Problemstillinger og rammer for utredningen 

Følgende problemstillinger og rammer inngår i utredningen.  
• Kartlegge og beskrive dagens situasjon og utfordringer med hensyn til arealbruk for 

tjenester/funksjoner og boløsninger/institusjoner 
• Vurdere og kvantifisere tjenesteområdets behov med hensyn til arealbruk for 

tjenester/funksjoner og boløsninger/institusjoner i et kortsiktig og langsiktig 
tidsperspektiv 

• Beskrive fremtidens teknologiske løsninger og muligheter i bolig og tjenester 
• Kortsiktig perspektiv er perioden frem mot 2020 
• Langsiktig perspektiv er perioden frem mot 2040 
• Utredningen skal være på et forstudie/konsept nivå 
• Ansvarsområder som skal inngå i vurderingen er, alle driftsenheter i helse og 

omsorg og Barne- og ungdomstjenesten 
• Kommunalt ansvarsområde for NAV inngår ikke utredningen. Forvaltning av 

eiendom i NAV tilligger staten.  
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Formål 

Målsetting for vurderingen er å kartlegge behov for boliger til omsorgsformål og 
behandlingsplasser i institusjon, samt areal for funksjoner og tjenester i helse- og 
omsorgstjenesten, og å foreslå løsninger som kan ivareta slike behov.  
 
Behovsvurdering og analyse skal besvare problemstillinger vedtatt av Kommunestyret og 
danne grunnlag for rådmannens tilsvar til politisk nivå med anbefaling til løsning. 

Behovsvurdering og analyser berører Kommunestyrets vedtak i sakene: 
• Kommunestyresak 2017/103 – Behovsvurdering 
• Kommunestyresak 2017/82 – Kapasitetsutfordringer helse og omsorg 
• Kommunestyresak 2017/58 – Demensplan Harstad kommune 
• Kommunestyresak 2017/101 – Boligpolitisk handlingsplan 

 
 

Prosess 

Rådmannen har gjennom eget mandat og prosessplan iverksatt en utredning gjennomført og 
organisert i en egen prosjektorganisasjon. Prosjektorganisasjon har gjennom tverrfaglige 
grupper gjennomført en kartlegging og foretatt analyser og framskriving av behovene. Deler av 
analysene er gjennomført ved eksterne kjøp av tjenester innen arkitekttjenester, rådgivning 
bygg og anlegg, samt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitusjon. Rådmannens sentrale 
ledergruppe har vært styringsgruppe og kommunalsjef for helse og omsorg har vært 
prosjektansvarlig.  
 
 

Rapportens disposisjon 

Kapittel 1 Utviklingstrekk 
Kapittelet gir en oppsummering av hvordan kommunal hjemmetjeneste 
og heldøgns omsorgstilbud har utviklet seg på nasjonalt nivå de senere 
årene. 
 

Kapittel 2 Demografiske endringer 
Kapittelet gir en oversikt over demografisk utvikling i Harstad kommune 
frem mot 2040. 
 

Kapittel 3  Utfordringene 1 (system) 
Kapittelet gir en overordnet beskrivelse av hvilke utfordringer vi står 
overfor på systemnivå i helse og omsorg – sett fra et nasjonalt nivå. 
 

Kapittel 4  Utfordringene 2 (brukergrupper) 
Kapittelet gir en overordnet beskrivelse av hvilke utfordringer vi står 
overfor i utvalgte grupper i helse og omsorgsfeltet – sett fra et nasjonalt 
nivå. 
 

Kapittel 5 Vekst tjenestemottakere og økt årsverksbehov 
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Kapittelet gir en oversikt over veksten i antall tjenestemottakere i Harstad 
kommune, fremskrevet til 2040. Samt en oversikt over årsverksbehov for 
å dekke veksten. 
 

Kapittel 6 Mulighetene – satsningsområdene 
Omsorgsplan 2020, Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015 – 2020 gir 
en strategi for perioden som er basert på vedtatte Stortingsmeldinger de 
siste årene. 
 

Kapittel 7 Boenheter og dagsenter  
Boenheter og dagsenter er inndelt i ulike grupper som er kartlagt og viser 
antall, tilstand og utfordringer. Fremtidens behov på området er 
fremskrevet med forslag til løsninger. 
 

Kapittel 8 Areal for tjenesteproduksjon 
Areal i tjenesteproduksjon kartlagt og viser omfang, tilstand og 
utfordringer. Fremtidens behov på området er fremskrevet med forslag til 
løsninger. 
 

Kapittel 9 Spesifikke tiltak 
Fire spesifikke tiltak er vurdert og det fremmes hvilke vurderinger som er 
gjort og hvilke løsninger som anbefales. 
 

Kapittel 10 Teknologiske løsninger 
En beskrivelse av hvilke muligheter ny teknologi på området 
velferdsteknologi og smarthusløsninger gir oss i fremtiden. 
 

Kapittel 11 Økonomi   
Hva er investeringsbehovet fremover og hvordan finansieres det.  
 

Kapittel 12 Problemstillingene 
Kort oppsummering av problemstillingene. 
 

Kapittel 13 Strategi og tiltak 
Forslag til strategier og tiltak for å dekke behovene. 
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2. Nasjonale utviklingstrekk 

 
 
 
Sentrale utviklingstrekk 

• Antall mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester øker  
• Bruk av tjenester øker med alder  
• Andelen yngre mottakere øker  
• Andelen menn øker  
• Hjelp i hjemmet utgjør hoveddelen av tjenestetilbudet uansett alder, de aller fleste 

bor i vanlig bolig og halvparten bor alene 
• Helsetjenester i hjemmet fortsetter å øke og praktisk bistand går ned 
• En stadig større andel av de som mottar langtidsplass i institusjon har et 

omfattende bistandsbehov, noe som kan tyde på at terskelen for å få 
institusjonsplass er blitt hevet 

(Analyse av utviklingstrekk i omsorgstjenesten 2016. Helsedirektoratet.) 

 
Endring (prosent) i antall mottakere av helse- og omsorgstjenester i hjemmet og på institusjon 
2009-2015, nasjonale tall. 

 
 
 
Hjemmetjenesten 
De største endringene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene de siste tiårene har 
skjedd i hjemmetjenestene, og det er først og fremst hjemmesykepleien som vokser. Dette 
er et resultat av en tredobling av antallet yngre brukere under 67 år. Som følge av en rekke 
reformer har ansvar og oppgaver blitt overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. I 
tillegg kommer omstilling i spesialisthelsetjenesten med kortere liggetid, mer dagbehandling 
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og poliklinisk behandling. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten har dermed fått nye 
brukergrupper med mer faglig krevende og komplekse medisinske og psykososiale behov. 
Det er fortsatt et stort gap mellom det tjenestetilbudet som gis i eget hjem og det som tilbys 
i institusjon, spesielt for de eldste aldersgruppene. (Omsorg 2020 – Regjeringens plan for 
omsorgsfeltet) 
 
Hjemmetjenestens virksomhet fordeler seg i hovedsak på ambulerende hjemmetjenester og 
hjemmetjenester i boligbaser hvor tjenestene er knyttet til mottakere i boliger i nærområdet. 
Om lag to tredjedeler av virksomhetene var rettet mot boligbaser i 2015. Undersøkelsen viste 
også at hele 45 prosent av virksomhetene var helt eller delvis rettet mot psykisk 
utviklingshemmede. Personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer er en målgruppe 
som mange av virksomhetene retter sine tjenester inn mot. Disse målgruppene vil medføre 
et større innslag av yngre mottakere inn i hjemmetjenestene.  
 
Når vi ser på helsetjenester i hjemmet er 38 prosent av mottakerne yngre enn 67 år i 2015; 
en økning på tre prosentpoeng fra 2009. Når det gjelder praktisk bistand er en tredjedel av 
mottakerne yngre enn 67 år; en fem prosents økning fra 2009. Økningen i antall mottakere i 
aldersgruppen 0-66 år er større enn befolkningsveksten og dette betyr at det er flere som får 
dekket behovet for helsetjenester i hjemmet i 2015 sammenlignet med 2009. 
 
I 2015 mottok 220 152 personer helsetjenester i hjemmet og antallet mottakere økte med 
15 prosent i perioden fra 2009 til 2015. For aldersgruppene 0-66 år og 67-79 år var veksten i 
antall mottakere på 23 prosent, mens for aldersgruppen 80 år og eldre var veksten på 5 
prosent.  
 
For aldersgruppen under 67 år har dekningsraten for mottakere av helsetjenester i hjemmet 
økt med 12-34 prosent for alle kommunestørrelser bortsett fra de største (100 000 + 
innbyggere) som har hatt en mer beskjeden økning på 2 prosent over den samme perioden. 
For personer i aldersgruppene 67-79 år har dekningsraten for mottakere av helsetjenester i 
hjemmet blitt redusert med 2-10 prosent for alle kommunestørrelser. For personer i 
aldersgruppen 80 år og over har antall mottakere av helsetjenester i hjemmet økt i alle 
kommuner bortsett fra de nest største (50000-99999 innbyggere)  
 
Veksten i antall mottakere har vært størst i årene etter Samhandlingsreformen. Dette kan 
henge sammen med at det med Samhandlingsreformen kan ha kommet nye brukergrupper 
til som for eksempel har behov for medisinsk oppfølging etter sykehusopphold. Dette kan 
også knyttes opp mot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. (Analyse av utviklingstrekk i 
omsorgstjenesten 2016. Helsedirektoratet.) 
 
 
Heldøgns omsorgstilbud 

Mange brukere av helse- og omsorgstjenester bor i sykehjem eller omsorgsbolig. Dette er 
beboere i alle aldersgrupper med svært ulike boligbehov. Noen er inne til kort tids avlastning 
eller rehabilitering, andre skal motta heldøgns omsorg over lengre tid. Noen skal tilbringe 
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livets siste dager, andre skal leve et langt liv der, med bistand fra helse- og omsorgstjenesten. 
Noen trenger mye rom rundt seg for ikke å ødelegge livet for andre. Andre har stort behov 
for fellesskap. Det finnes derfor ikke bare ett svar på hvordan omsorgstjenestens bo- og 
institusjonsformer bør bygges og organiseres. Skal dette være brukernes omsorgstjeneste og 
dekke deres ulike behov, krever det et mangfold av løsninger. “Det nye sykehjemmet” ser 
derfor ikke lenger ut som et tradisjonelt sykehjem med store avdelinger og like rom i mange 
etasjer med lange korridorer. Fremtidens sykehjem og omsorgsboliger må utformes ut fra 
brukernes behov, og ha en mer fleksibel utforming. (Omsorg 2020 – Regjeringens plan for 
omsorgsfeltet) 

 
Forskjellene i et institusjonstilbud og et tilbud i bolig med heldøgns omsorg er i ferd med å 
viskes ut. Faglig og sosial tilbud vil stort sett være på samme nivå i begge boformer. Erfaring 
og evaluering etter fem års drift med bolig med heldøgns omsorg i Harstad kommune tilsier 
at de fleste brukere kan få dekket sine behov livet ut, uten å måtte flytte til institusjon. 
Brukeren opplever i større grad enn i institusjon, at bolig med heldøgns omsorg er brukerens 
eget hjem. Det er i dag forskjeller i egenbetalingen gjennom ulike regelverk. På nasjonalt nivå 
arbeides det med et system for lik egenbetaling uavhengig av boform. Kommunens erfaring 
med bolig med heldøgns omsorg tilsier et større fokus på denne boformen for eldre, og økt 
behov i et fremtidig perspektiv kan i større grad dekkes av bolig med heldøgns omsorg enn 
institusjonsplasser. Slik utvikling har vært hovedregelen for de fleste grupper under 67 år, 
med av-institusjonalisering og overgang til hjemmebaserte tilbud i omsorgsboliger. Bolig med 
heldøgns omsorg antas å være et godt alternativ til institusjonsplass for de fleste brukere. 
 
Antallet institusjonsplasser totalt har vært stabilt på i overkant av 41 000 plasser i perioden 
2009 til 2015. Dette betyr at veksten av korttidsplasser i de små kommunene har gått på 
bekostning av det øvrige tilbudet av institusjonsplasser i disse kommunene, mens det i de 
største kommunene har kommet i tillegg til det øvrige tilbudet av institusjonsplasser. Dette 
betyr at de små kommunene har omprioritert plasser og at dekningsgraden for 
langtidsplasser har gått ned for eldre innbyggere gjennom perioden. 
 
Antall korttidsplasser har økt med 20 prosent, mens institusjonsplasser totalt er redusert 
med 1 prosent i perioden 2009-2015. Dekningsratene viser at institusjonsplasser totalt ikke 
har holdt tritt med befolkningsutviklingen, mens veksten i antall korttidsplasser har gitt en 
bedre dekning av tilbudet om korttidsopphold i 2015 sammenlignet med 2009. 
Korttidsplasser utgjorde 14 prosent av institusjonsplassene i 2009 mot 18 prosent i 2015.   
 
Den eldre befolkningen står for 60 prosent av mottakerne av tidsbegrensede opphold i 
institusjon. Selv om befolkningen i aldersgruppen 80 år og eldre deler institusjonsplassene 
med andre aldersgrupper, velger vi å beregne dekningsraten for institusjonsplasser i 
kommunene i henhold til befolkningsgrunnlaget i denne aldersgruppen. Antall 
korttidsplasser har økt med 14-66 prosent for alle kommunestørrelser fra 2009 til 2015. Det 
er de største kommunene (100 000 + innbyggere) som har hatt den minste økning i antall 
plasser. Veksten i dekningsraten øker med avtagende kommunestørrelse. 
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Tidsbegrensede opphold deles inn i tre hovedkategorier: 1) utredning og behandling, 2) 
habilitering/rehabilitering og 3) andre korttidsopphold. Dette er sentrale tilbud for 
pasientgruppene som defineres som utskrivningsklare i spesialisthelsetjenesten og hvor det 
er behov for kommunalt døgntilbud i det videre behandlingsforløpet. Det har vært en tydelig 
økning i bruken av tidsbegrensede opphold blant mottakere i aldersgruppen 80 år og eldre i 
kommunene, særlig siden 2011. Veksten er størst for mindre kommuner og minst i de største 
kommunene. (Analyse av utviklingstrekk i omsorgstjenesten 2016. Helsedirektoratet.) 
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3. Demografiske endringer 

 
 
 
Helse- og omsorgssektoren vil møte ulike utfordringer i tiden som kommer, kort oppsummert 
vil de største være: 

• Demografiske endringer som medfører økt antall eldre og reduksjon i antall 
pårørende/frivillige 

• Knapphet på ressurser og økte kostnader 
• Flere brukere med mer komplekse behov 
• Endrede og nye oppgaver i primærhelsetjenesten 

 
Harstad kommune forventes å få en sterk økning i antall innbyggere i alderen 80 år og eldre, 
særlig fra år 2020, denne veksten reflekteres i behovet for omsorgstjenester i kommunen. 
Veksten i eldrebefolkningen er sterkere i Harstad enn for landet samlet. Dermed øker også 
behovet for omsorgstjenester sterkere i Harstad enn for gjennomsnittet av landets 
kommuner. Samtidig med at antall eldre øker relativt sterkt, vil kommunen oppleve 
stagnasjon i antall innbyggere i yrkesaktiv alder. Mens det blir om lag 2400 flere innbyggere 
i alderen 67 år og eldre, vil antallet i alderen 20-66 år forventes å reduseres med nesten 200 
personer. Dette bidrar til å øke forsørgelsesbyrden til den yrkesaktive andelen av 
befolkningen, og endringene blir sterkere i Harstad enn i gjennomsnittskommunen i Norge. 
Harstad har i 2013 god dekningsgrad i omsorgssektoren, men utviklingen viser et stort behov 
for videre utbygging i tilbudet av omsorgsboliger og heldøgns omsorgsplasser. Det er særlig 
utviklingen i de eldste aldersklassene som driver dette behovet. (NIBR notat 2014:108) 

 

Antall innbyggere i Harstad fordelt på alder framskrevet    
  2013 2022 2031 2040 Vekst (%) 

0 – 5 år 1680 1887 1821 1759 5 

6 – 19 år  4204 4204 4583 4572 9 

20 – 66 år  14938 14980 14835 14763 -1 

67 – 79 år  2373 3223 3398 3644 54 

80 år og eldre 1096 1162 1837 2223 103 

Totalt 24291 25456 26474 26961 11 
 
Den framtidige veksten i eldrebefolkningen, både i antall og som andel av totalbefolkningen, 
innebærer et økt behov for helse- og omsorgstjenester i fremtiden. Kommunen har i 
samarbeid med Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) framskrevet boligbehovet 
for perioden frem mot 2040. Framskrivingen baserer seg på de befolkningsendringer, 
sammensetning og vekst som forventes.  
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Alderssammensetning og aldersbæreevne 
Aldersbæreevnen (nasjonalt) viser forholdet mellom den 
yrkesaktive befolkningen og den eldre delen av befolkningen, 
og er av vesentlig interesse for framtidas økonomiske 
bæreevne og for velferdstilbud og helse- og 
omsorgstjenester. I 2000 var det 4,7 personer i yrkesaktiv 
alder per eldre, mens koeffisienten for aldersbæreevne 
reduseres til 3,5 i 2030 og 2,9 i 2050. Nedgangen i andel personer i yrkesaktiv alder i forhold 
til andel eldre, vil trolig bli en utfordring både for personellsituasjon i helse- og 
omsorgssektoren og for øvrig verdiskaping og velferdsutvikling.  
 
 
Familieomsorg 
På grunnlag av Statistisk sentralbyrås tidsbruks og levekårsundersøkelser er det anslått at 
familieomsorgen har holdt seg noenlunde stabil på om lag 100 000 årsverk de siste tiårene, 
men med en mindre nedgang fra 1990 til 2000 (Rønning m.fl. 2009). Dette betyr at omfanget 
av årsverk fra familie og uformelt sosialt nettverk ikke øker i takt med omsorgsbehovet i 
befolkningen, og at det sannsynligvis er urealistisk å påregne at den vil vokse i takt med 
veksten i omsorgsbehovet i årene som kommer. De demografiske forutsetningene ligger 
heller ikke til rette for det. Veksten i omsorgsbehov må derfor i hovedsak løses på andre 
måter. Det blir samtidig viktig å opprettholde, styrke og vedlikeholde den ressursen 
omsorgen fra familie og frivillige utgjør i møte med framtidas omsorgsutfordringer. 
 
 
 

  

Aldersbæreevne Harstad 

År 2000: 4,7 yrkesaktiv pr eldre 
År 2040: 2,5 yrkesaktiv pr eldre 
 
Det er ikke tall på kommunenivå for 2050. 
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4. Utfordringer - system 

 
 
 
Generelt om utfordringer 

For å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i fremtiden er det behov for faglig 
omstilling med endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige 
tilnærminger. Faglig omstilling i tjenestene er blant annet knyttet til sterkere vektlegging av 
mestring, rehabilitering, forebygging, tidlig innsats, aktivisering, nettverksarbeid, 
miljøarbeid, veiledning av pårørende og frivillige, og til innføring av velferdsteknologi. I tillegg 
skal den medisinskfaglige oppfølg-ingen av omsorgstjenestens brukere bedres. Systematisk 
kvalitetsforbedringsarbeid, organisering og ledelse skal i større grad settes på dagsorden for 
bedre planlegging og utvikling av en faglig sterk helse- og omsorgstjeneste. 
 
Fremtidens sykehjem og omsorgsboliger må utformes ut fra de behov morgendagens 
brukere har. Det vil være brukere i alle aldersgrupper. Noen er inne til kort tids rehabilitering, 
noen skal tilbringe livets siste dager, andre skal leve et langt liv der, med bistand fra helse- 
og omsorgs-tjenesten. Dette krever et mangfold av boformer. Moderne og godt utstyrte 
lokaler er også avgjørende for effektiv drift og et godt arbeidsmiljø for de som vil arbeide i 
denne sektoren. Regjeringen satser derfor mange milliarder på utbygging av nye og 
modernisering av gamle sykehjem og omsorgsboliger. 
 
De største endringene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene de siste tiårene har 
skjedd i hjemmetjenestene, og det er først og fremst hjemmesykepleien som vokser. Dette 
er et resultat av en tredobling av antallet yngre brukere under 67 år (nasjonalt). Som følge av 
en rekke reformer har ansvar og oppgaver blitt overført fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunene. I tillegg kommer omstilling i spesialisthelsetjenesten med kortere liggetid, mer 
dagbehandling og poliklinisk behandling. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten har 
dermed fått nye brukergrupper med mer faglig krevende og komplekse medisinske og 
psykososiale behov. Det er fortsatt et stort gap mellom det tjenestetilbudet som gis i eget 
hjem og det som tilbys i institusjon, spesielt for de eldste aldersgruppene. Både kvalitets- og 
ressursmessig ligger det et stort potensial i en enda sterkere utbygging av hjemmetjenestene. 
De hjemmebaserte tjenestene møter ofte brukere og pårørende i tidlig fase av 
sykdomsutvikling, og kan bidra til at de kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og 
meningsfull hverdag i fellesskap med andre. En sterkere hjemmetjeneste kan også forebygge 
ytterligere funksjonssvikt og sykdomsutvikling og bidra til å utsette institusjonsinnleggelse 
eller gjøre institusjonsopphold unødvendig. Det er derfor behov for å øke satsing på 
hjemmetjenester og tidlig innsats. Dette vil også gi grunnlag for å videreutvikle samarbeidet 
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mellom den offentlige omsorgstjenesten, den frivillige og familiebaserte omsorgen og 
spesialisthelsetjenesten. 
 
For å bidra til gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester i fremtiden er det behov for 
å utforme nye løsninger ved å mobilisere samfunnets samlede omsorgsressurser, ta i bruk ny 
teknologi og nye faglige metoder og støtte lokalt innovasjonsarbeid. Det er først og fremst i 
kommunene innovasjons- og fornyingsarbeidet må foregå. Regjeringen vil støtte 
kommunenes egen innovasjonsevne og muligheter gjennom forenkling av 
finansieringsordninger og ved å sikre dokumentasjon og spredning av nye løsninger. 
(Omsorg 2020. Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015 – 2020) 

 
 

Kvalitet og brukersikkerhet 

Undersøkelser tyder på at det er ubegrunnet variasjon i tjenesteutøvelsen. Dette handler om 
variasjon i prosesser, praksis og utfall, det vil si behandlinger som tilbys, prioriteringer som 
gjøres og medisinske resultater. Mange løser oppgavene godt, men ubegrunnet variasjon 
skal reduseres. 
 
Et område med store pasientsikkerhetsutfordringer er legemiddelbruk. Om lag 12 % av 
pasientskadene skyldes feil legemiddelbruk (St.meld. nr. 18 (2004–2005) Rett kurs mot 
riktigere legemiddelbruk, Meld. St. 11 (2014–2015) Kvalitet og pasientsikkerhet 2013). 
Eksempler på utfordringer er at pasienten bruker unødvendig mange legemidler som gir stor 
fare for uheldige kombinasjoner, eller får for høye eller for lave doser. Særlig eldre med flere 
sykdommer står i fare for legemiddelproblemer som følge av forskrivning av (for) mange 
legemidler. Avhengig av hvilke kriterier som legges til grunn, rapporteres det nasjonalt om 
feilforskrivninger av legemidler til eldre i 10–25 % av forskrivningene.  
 
Framtidens kvalitetssystemer må i større grad etterspørre dokumentert kvalitet og sikkerhet 
i omsorgstjenestene. Arbeidet for å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten må i all 
hovedsak skje i virksomhetene. Systematisk kvalitetsarbeid er et ansvar for ledere på alle 
nivåer i tjenesten. 
 
 

Pårørende og frivillighet 

De neste tiårene er det grunn til å forvente at det blir knapphet på både fagutdannet 
personell og frivillige omsorgsytere i møtet med økte omsorgsbehov. Tiltak for å styrke og 
bevare pårørendeomsorgen vil derfor kunne få stor samfunnsmessig betydning. For å 
opprettholde pårørendeomsorgen på dagens nivå og hindre at innsatsen minsker og 
forvitrer, er det behov for å ta vare på og avlaste pårørende med krevende omsorgsoppgaver 
og legge forholdene bedre til rette for at det er mulig å kombinere arbeid og omsorg. (Meld. 
St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg) 
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Om lag halvparten av befolkningen deltar i frivillig arbeid i løpet av et år, men under 10 % av 
det ”ubetalte” frivillige arbeidet i Norge skjer innenfor omsorgssektoren. Det er et behov for 
økt frivillig innsats på helse- og omsorgsfeltet og det er gode muligheter til å engasjere i 
frivillig omsorgsarbeid. Organisering, veiledning og motivasjon er viktig for å rekruttere og 
beholde frivillige. Frivilligheten er i endring, og det er viktig at vi klarer å nå nye potensielle 
frivillige. 
 
Endringer i befolkningens alderssammensetning har betydning for hvor mange 
familieomsorgsgivere de aller eldste kan støtte seg på og vil kunne påvirke framtidige 
familieomsorgsmønstre. Demografiske framskrivinger for Harstad viser en mindre reduksjon 
i antallet i aldersgruppen 20 – 66 år over de neste 20 årene. Dette gir en økt belastning på 
gruppen ved en forventning om å opprettholde dagens nivå på frivilligheten. Antallet som er 
mottakere av frivillig innsasts viser en sterk økning. For å opprettholde den nære 
pårørendomsorgen må flere enn i dag bidra, samt at nye grupper må bidra innenfor generelt 
frivillig arbeid. Samfunnet må i større grad aktivere frivillig bistand fra aldersgruppen 67 – 77 
år de neste årene. 
 
 

Kompetanse 

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten står overfor kompetanse- og personellmessige 
utfordringer som har betydning for både kapasitet og kvalitet på tjenestetilbudet. 
Utfordringene dreier seg både om å få nok arbeidskraft, og at arbeidskraften har riktig 
kompetanse. Å styrke kompetansen fordrer systematiske tiltak som gjør det attraktivt å 
jobbe i kommunene. Dette vil øke og utvikle kompetansen til eksisterende personell og bedre 
utnytte den kompetansen som allerede finnes. 
 
I kommunale helse- og omsorgstjenester er om lag en firedel av årsverkene i den 
brukerrettede delen av tjenestene uten helse- og sosialfaglig utdanning. Analyser og 
framskrivninger viser at kommunene vil stå overfor utfordringer med å skaffe tilstrekkelig og 
kompetent bemanning i tjenestene i årene som kommer. F.eks. vil det være en betydelig 
underdekning av sykepleiere og helsefagarbeidere, samt noe mangel på aktivitører, 
helsesøstre, jordmødre og leger. 
 
Den faglige omleggingen er knyttet til rehabilitering, aktivisering, egenmestring og veiledning 
av pårørende og frivillige, og til innføring av velferdsteknologi. I tillegg skal det blant annet 
legges til rette for å videreutvikle kompetanse på lindrende behandling og omsorg ved livets 
slutt, styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming og bedre den me-
disinske og pleiefaglige oppfølgingen og koordinering av tjenestene til brukere i sykehjem og 
hjemmetjenesten. 
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Ledelse 

Helse- og omsorgstjenester er viktige velferdsordninger for befolkningen. De som er ledere i 
disse tjenestene har fått et samfunnsoppdrag med å forvalte og lede tjenestene slik at 
samfunnets mål med tjenestene i størst mulig grad nås. Å være leder i helse- og 
omsorgssektoren er både spennende og utfordrende. Tjenestene utøves i komplekse 
organisasjoner som driver døgnkontinuerlig virksomhet hele uka hele året gjennom. Dette 
stiller høye krav til lederskap, fagkompetanse, tverrfaglig samarbeid og samspill med andre 
aktører. De ulike tjenesteområdene forventes å samhandle helhetlig og koordinert, og 
ledelsen skal legge til rette for brukermedvirkning i ulike prosesser. Sett i forhold til størrelse 
og kompleksitet, er det få ledere i denne sektoren.  
 
God ledelse på alle nivå er avgjørende for at tjenestene til enhver tid er forsvarlige. 
Lederansvar forutsetter formelle muligheter og virkemidler til å utøve ledelse, og at ledelsen 
har kunnskap om disse. Tilsynserfaringer tyder på at styring og ledelse ikke alltid ivaretas på 
en god nok måte. 
 
Ledelse er av avgjørende betydning for utvikling av gode tjenester. Skal helse- og omsorgs-
tjenesten ivareta økte forventninger og nye oppgaver må det satses offensivt for å styrke og 
utvikle lederrollen, både for de administrative lederne og den faglige ledelsen. For å bidra til 
økt ledelseskompetanse, skal satsingen på lederopplæring for ansatte i helse- og omsorgs-
sektoren videreføres og styrkes.  
 
 

Personell 

Veksten i behov for tjenester i kommunene skaper bærekraftutfordringer. Det vil bli 
problemer med å rekruttere nok helse- og sosialpersonell. Aldersbæreevnen viser forholdet 
mellom den yrkesaktive befolkningen og den eldre delen av befolkningen, og er av vesentlig 
interesse for framtidas økonomiske bæreevne og for velferdstilbud og helse- og 
omsorgstjenester. I 2000 var det 4,7 personer i yrkesaktiv alder per eldre, mens koeffisienten 
for aldersbæreevne reduseres til 3,5 i 2030 og 2,9 i 2050 (nasjonale tall). Nedgangen i andel 
personer i yrkesaktiv alder i forhold til andel eldre, vil trolig bli en utfordring både for 
personellsituasjon i helse- og omsorgssektoren og for øvrig verdiskaping og velferdsutvikling. 
 
Innføringen av moderne teknologi innen kommunikasjon, medisinsk diagnostisering og 
behandling er en svært viktig driver for personell- og kompetansebehov i fremtiden. Ny 
teknologi gir behov for ny kompetanse for både bruk, utvikling og vedlikehold. Medisinsk-
teknologisk utvikling gir også behov for spisskompetanse innen ulike medisinske fagområder. 
Den medisinsk-teknologiske utviklingen kan både trekke i retning av økte og reduserte 
kompetanse- og personellbehov. 
 
Framskrivningen på nasjonalt nivå viser at antall årsverk i omsorgssektoren kan øke med 
nærmere 50 prosent eller om lag 60 000 årsverk fram til 2030 og mer enn fordobles fram til 
2050. Samtidig viser framskrivninger av arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell en 
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akkumulert underdekning av de største utdanningsgruppene i omsorgssektoren på om lag 55 
000 årsverk i 2030. 
 
 

Forebygging 

En av hovedutfordringene i fremtidens helse- og omsorgstjeneste er å oppnå mer 
forebygging av sykdom, funksjonssvikt og sosiale problemer. Tjenestene kommer imidlertid 
ofte seint inn og er ikke like gode på å ivareta forebyggende virksomhet, opptrening, 
rehabilitering, fysisk, sosial og kulturell aktivitet. Mye tyder også på at dette bildet er 
forsterket de seneste årene. (Meld.St.29 Morgendagens omsorg) 

 
Å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer inngår i kommunenes sørge-for ansvar. 
Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. Forebygging skjer på ulike 
måter og i ulikt omfang i tjenestene. Det handler både om å forebygge sykdom, skade og 
sosiale problemer, samt å forebygge forverring hos personer med etablert sykdom og 
tjenestebehov. Dette kan oppnås ved en mer aktiv tilnærming til personer eller grupper som 
er i risikosonen for å utvikle sykdom eller redusere sitt funksjonsnivå, eller som allerede har 
redusert funksjonsevne. God opplæring, veiledning og støtte av brukere er i tillegg viktig for 
å unngå forverring og kunne mestre livet med sykdom. 
(Omsorg 2020. Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015 – 2020) 

 
 

Sammenheng og samhandling 

Det har i evaluering av samhandlingsreformen blitt påpekt at reformen har ført til mer 
oppstykkede pasientforløp, noe som er særlig uheldig for eldre, skrøpelige pasienter. 
Pasientene som skrives ut til kommunale tjenester oppfattes som sykere, og det er en viss 
økning i antallet reinnleggelser i sykehus. Dette kan skyldes at noen pasienter skrives ut for 
tidlig, at den helsefaglige kompetansen i kommunene ikke er tilstrekkelig og/eller at 
oppfølgingen ved utskriving ikke er god nok. 
 
Samarbeidet mellom kommuner og sykehus om helhetlige og gode behandlingsforløp og 
kompetanseutveksling er en vesentlig faktor for å lykkes med samhandlingsreformen. Fokus 
i samhandlingsreformen har i stor grad handlet om samhandling mellom kommunale 
tjenester og spesialisthelsetjenester, og i mindre grad om manglende helhet og tverrfaglighet 
innad i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Som følge av reformen skal flere 
behandles nær der de bor. Dette krever økt kompetanse og kvalitet i de kommunale helse- 
og omsorgstjenestene. Økte utfordringer knytter seg særlig til brukere med sammensatte 
behov og tjenester innen psykisk helse, rus og rehabilitering.  
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Fastlegetjenesten 

I St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen ble det påpekt at fastlegene spiller en 
nøkkelrolle for å nå reformens målsettinger, men at de er for dårlig integrert i de øvrige helse- 
og omsorgstjenestene, og at kommunene mangler styringsmuligheter. For å møte disse og 
andre utfordringer ble fastlegeforskriften revidert i 2013. I revidert forskrift, som trådde i 
kraft 1. januar 2013, stilles tydeligere krav både til fastlegene og kommunene. Bl.a. stilles 
nasjonale funksjons- og kvalitetskrav til fastlegenes virksomhet. Helsedirektoratet har 
gjennomført en evaluering av effekten av forskriften. Konklusjonen er at forskriften har virket 
i for kort tid til å trekke sikre konklusjoner. Men det foreløpige bildet kan tyde på at både 
kommuner og fastleger fortsetter som før. Fastlegetjenesten i Harstad viser en utfordring 
knyttet til rekruttering til ledige stillingshjemler. Det fremmes egen politisk sak om 
utfordringer og tiltak. 
 
 

Nye kommunale oppgaver 

Ansvarsdelingen mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialist-
helsetjenesten er avgjørende for avgrensningen av kommunenes samfunnsoppdrag. På flere 
områder, fremfor alt innenfor psykisk helse, rus, pasientopplæring og rehabilitering er det i 
dag uklart hva som forventes av kommunene. Større og mer kompetente kommuner vil ha 
mulighet til å gjøre mer enn dagens kommuner. Hvilke oppgaver det forventes at 
kommunene skal ivareta og ev. overta, er beskrevet i Meld. St. 14 (2014–2015) 
Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. 

• Det boligsosiale området – tilskudd til boligetablering og boligtilpasning 
• Tannhelsetjenesten 
• Barnevernsreform   
• Forsøk distriktspsykiatriske sentre (DPS) 
• Forsøk varig tilrettelagt arbeid (VTA) 
• Hjelpemidler 
• Finansieringsansvar pasienttransport 

 
Regjeringen vil gjennom kommunereformen bidra til større og mer robuste kommuner og 
styrket lokaldemokrati. Større og mer robuste kommuner er en forutsetning for å realisere 
samhandlingsreformens ambisjon om at mer av helse- og omsorgstjenestene skal ytes i 
kommunene.   
 
Fagspesifikke oppgaver som det antas at kommunen skal ivareta fremover: 

• Flere brukere med mer komplekse behov 
• Flere oppgaver i kreftbehandlingen 
• Økt ansvar for rehabilitering/habilitering 
• Økt ansvar for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 
• Økt ansvar innen psykisk helse og rus 
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Digitalisering 

Bruk av velferdsteknologi i omsorgstjenesten 
supplerer den tradisjonelle måten å gi 
omsorgstjenester på. Velferdsteknologien kan 
bidra til å skape bedre løsninger, men kan også 
utfordre grunnleggende verdier. Innføring av 
velferds-teknologiske løsninger gir gode 
gevinster, både for bruker og system, men vil i 
stor grad være krevende i forhold til: 

• Etiske utfordringer 
• Personopplysningsvern 
• Endringer i tjenestelogistikk 
• Endringer i arbeidsmetoder 
• Organisasjonsendringer 
• Kompetansebehov 
• Systemer for forvaltning, drift og vedlikehold 

 
 

Utvikling av fag og tjenester 
Innovasjon er en av nøklene til å løse de 
utfordringene norske helse- og sosialtjenester 
står ovenfor i tida framover. Målet er en 
offentlig sektor preget av kvalitet, 
tilgjengelighet og økonomisk effektivitet 
samtidig som den er fleksibel nok til å kunne 
endre seg i takt med nye utfordringer og 
endrede behov.  
 
I offentlig sektor innebærer demokratiske valg 
og politiske prosesser krav til omstilling og 
store endringer, som tvinger offentlige 
organisasjoner til å tenke nytt. Her kan kravene 
fra innbyggerne om bedre tjenester og behovet 
for å utnytte fellesskapets begrensede 
ressurser best mulig, være viktige drivkrefter for innovasjon. 
 
Det må skapes nye løsninger gjennom: 

• Virkningsfulle tjenester (resultatorienterte tjenester) 
• God brukersikkerhet og kvalitet 
• Forutsigbarhet og kontinuitet for brukeren 
• Valgfrihet og medvirkning for brukeren 
• Kunnskapsbaserte løsninger, prosedyrer og metoder 
• Teknologiske løsninger 

Innovasjon 

Innovasjon er ikke å lete etter beste praksis, men 
hva som kan bli en bedre neste praksis. Det er et 
begrep for forandring og forutsetter 
risikovillighet. En måte å beskrive innovasjons-
begrepet på, kan være å si at innovasjon er 
(Jensen m.fl. 2008, Digmann m.fl. 2012): 
• kjent eller ny viten kombinert på en ny 

måte eller brukt i en ny sammenheng 
• ideer omsatt til en bedre praksis som 

skaper merverdi 
• driftig, dristig og eksperimenterende i 

formen 
• en måte å forholde seg til oppgaver på – en 

kultur 
• en prosess der resultatet ikke er kjent på 

forhånd 
Innovasjon er å skape nytt. 

Velferdsteknologi 

«Med velferdsteknologi menes først og fremst 
teknologisk assistanse som bidrar til økt 
trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet 
og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den 
enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til 
tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk 
nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan 
også fungere som støtte til pårørende og ellers 
bidra til å forbedre tilgjengelighet, 
ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. 
Velferdsteknologiske løsninger kan i mange 
tilfeller forebygge behov for tjenester eller 
innleggelse i institusjon.» 
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• Gode boformer 
• God tjenesteorganisering 
 
 

Bolig 

Et viktig fokus de nærmeste årene vil være fornyelse og ombygging, slik at eksisterende 
boligmasse er godt tilrettelagt og kan fungere optimalt i møte med morgendagens behov. 
Med bakgrunn i veksten i antallet eldre vil behovet for kapasitetsvekst slå sterkere inn i årene 
fram mot 2040. 
 
Det investeres store beløp til utbedring og nybygging hvert eneste år i alle landets 
kommuner, og boligmassen er under kontinuerlig endring og utvikling. Disse endringene må 
skje som følge av en bevisst planstrategi som tar hensyn til framtidas befolkningsutvikling og 
nye generasjoners behov. Det som bygges i dag vil prege innhold og organisering i 
omsorgssektoren i lang tid framover. Nye boligløsninger for omsorgsformål må ta 
utgangspunkt i hvem som i framtida vil ha behov for et slikt botilbud, og i større grad enn før 
være tilpasset individuelle behov og ønsker. Noen vil bo i tette bofellesskap og ha mye sosial 
kontakt med andre. Andre er mer individuelt orientert og ønsker primært å ha omgang med 
familie og venner. 
 
Morgendagens løsninger bør være basert på noen grunnleggende prinsipper: 

• 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 
(Omsorg 2020. Regjeringens plan for omsorgsfeltet) 
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5. Utfordringer - brukergrupper 

 
 
 

Vekst i eldregruppene 

Behovsvekst som følge av et økende antall eldre, krever etter hvert utbygging av kapasitet 
og økt kompetanse på aldring, med spesielt fokus på demens og sammensatte lidelser. 
Utfordringenes omfang må likevel ses i lys av at den nye eldregenerasjonen har bedre helse 
og mer ressurser i form av høyere utdanning og bedre økonomi å møte og mestre 
alderdommen med. 
 
 
Demens 
De fleste eldre er friske, men de fleste syke er eldre. Forekomsten av sykdom og skader øker 
med stigende alder, og en betydelig andel eldre får flere sykdommer og skader samtidig med 
varierende grad av funksjonsnedsettelse. Dette vil særlig gjelde for personer som utvikler 
demens. Det er i dag om lag 70 000 personer med demens i Norge, og vi regner med at om 
lag 250 000 personer – både syke og pårørende – er berørt av sykdommen. Om lag 10 000 
personer rammes årlig av demens. Fordi antall eldre over 75 år og spesielt de eldste over 80 
år vil stige de neste tiårene, vil antallet personer med demens i Norge kunne dobles til om 
lag 140 000 innen en periode på 25–30 år. 
 
Når levealderen øker vil det også bli flere som utvikler demenssykdom. Andelen personer 
som utvikler demenslidelse øker sterkt fra 80-årsalder slik vi ser av tabellen. 
Diagnosefrekvensene er hentet fra en studie fra Rotterdam (Ott et.al., 1995), som er en 
alminnelig referanse for demenshyppighet også i Norge. Siden Harstad forventes å få et 
sterkt økende antall innbyggere 80 år og eldre, vil kommunen også få en sterk vekst i antall 
demente. Fram mot 2040 vil det skje en fordobling i demensforekomst, med mindre 
brukerfrekvensene endres over tid. Veksten antas å være moderat fram mot 2020, for siden 
å stige med om lag 20 personer per år. De siste årene av framskrivingsperioden går ratene 
igjen noe ned. 
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Framskriving av demensforekomst i Harstad fordelt på aldersgrupper. 

  Frekvens 2013 2022 2031 2040 Samlet vekst 

0-66 år 0,008 11 12 12 12 11 % 

67-74 år 0,02 34 44 45 48 41 % 

75-79 år 0,06 39 61 74 77 96 % 

80-85 år 0,137 76 82 147 148 95 % 

85-89 år 0,284 107 98 164 209 96 % 

90 og eldre 0,412 73 86 103 189 161 % 

Sum   340 383 544 683 101 % 
 
Kilde: NIBR-Notat 2014:108 Boligbehov i pleie- og omsorgssektoren mot år 2040, Harstad. 

 
 
Yngre brukergrupper 

Nasjonale tall viser at nær fire av ti mottakere av pleie- og omsorgstjenester er nå under 
pensjonsalder. Det er også slik at nesten alle nye ressurser som er satt inn i sektoren de siste 
20 årene, har gått til å dekke tjenestebehov til det voksende antallet yngre brukergrupper. 
Hjemmetjenestebrukere under 67 år består av noen barn og unge under 18 år (2 prosent), 
en stor andel yngre voksne 18–49 år (54 prosent) og en noe mindre andel middelaldrende 
50–66 år (44 prosent). Av disse er det antallet yngre voksne som har hatt den sterkeste 
veksten det siste tiåret. 
 
Sterk vekst i yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og et større spekter av helsemessige 
og sosiale problemer, krever annen faglig kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på 
omsorgstilbudet. 
 
Barn og unge med store og sammensatte behov opplever svikt i tilbudet. Mange av disse har 
behov for mange tjenester, også mange tjenester utenfor helse- og omsorgssektoren. Trolig 
er det koordinering og samhandling som oftest svikter (Tøssebro og Wendelborg 2014). 
Mange foreldre/foresatte får et stort koordineringsansvar og en vedvarende 
omsorgsfunksjon når de får et barn med spesielle behov. Pårørende representerer 
kontinuitet og stabilitet der fagpersoner kommer og går gjennom et helt liv. Barn og unge 
med psykiske helseutfordringer er blant dem som har størst behov for flerfaglige tjenester. 
Likevel antyder rapporteringen fra kommunene at psykiske helsetjenester for barn og unge 
ikke er et satsningsområde.  
 
 

Psykisk helse- og rus problem 

Psykiske plager og rusproblematikk er blant de største helseutfordringene i Norge. 
Områdene har på nasjonalt nivå vært høyt politisk prioritert over lang tid. Det er blitt 
utformet egne opptrappingsplaner, stortingsmeldinger og satsninger. Likevel er det fortsatt 
et stort behov for forbedringer. Kommunens ansvar for å tilby nødvendige og forsvarlige 
helse- og omsorgstjenester omfatter alle pasientgrupper. For å understreke kommunens 
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ansvar overfor personer med psykisk sykdom og rusmiddelproblem, ble disse bruker- og 
pasientgruppene særskilt nevnt i ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Tjenestetilbudet skal være forsvarlige og likeverdig over hele landet. Likevel beskrives det 
store forskjeller i tjenestetilbud til psykisk syke og personer med rusmiddelproblem fra 
kommune til kommune. Utfordringsbildet tilsier at det er behov for kapasitets- og 
kvalitetsheving på alle nivåer; fra forebygging, tidlig innsats gjennom lavterskeltilbud, 
oppfølging av personer med lettere og moderate lidelser, hevet prioritering og fortsatt 
omstilling i spesialisthelsetjenesten og bedre oppfølging etter utskrivelse, bl.a. gjennom 
styrket samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste. For å få til dette må 
brukere/pasienter involveres og være sentrale i utformingen av tjenestene. 
 
 

Utviklingshemmede 

Antallet personer over 16 år med utviklingshemming har økt fra 14 000 i 1997 til om lag 18 
500 i 2015. I gjennomsnitt har kommunene 3,6 personer med utviklingshemming per 1000 
innbyggere, men dette varierer mellom kommunene.  
 
Mange personer med utviklingshemming har store og sammensatte behov og har et spesielt 
behov for koordinerte og helhetlige tjenester og at ulike fagmiljø samarbeider godt. NOU 
2016:17 På lik linje — Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med 
utviklingshemming, dokumenterer mangelfull koordinering og dårlig samarbeid rundt 
velferdstjenestene til personer med utviklingshemming. Det er mangelfull koordinering i 
overgangssituasjoner og mellom løpende tjenester, internt i kommunen, og mellom 
kommune, fylkeskommune og stat. Utredningen viser også at hjemmetjenestene til personer 
med utviklingshemming ofte er utformet på en standardisert måte, noe som blant annet 
begrenser utviklingshemmedes valgfrihet og mulighet til å styre egen hverdag. I en rapport 
fra Rambøll konkluderes det med at det også er store mangler ved habiliteringstilbudet til 
mennesker med utviklingshemming. 
 
 

Kronisk sykdom 

Helse- og omsorgstjenesten vil i årene fremover møte flere brukere med kroniske lidelser 
som vil kreve langvarig oppfølging. Det er de fire ikke-smittsomme sykdommene hjerte- og 
karsykdommer, diabetes, kroniske lungesykdommer og kreft som bidrar mest til for tidlig 
død, som av WHO blir omtalt som NCD-lidelsene (Non Communicable Diseases). Når det 
gjelder tap av livskvalitet og årsaker til uførhet utgjør psykisk sykdom og kroniske muskel- og 
skjelettlidelser de viktigste årsakene. Økningen i forekomst av ikke-smittsomme, kroniske 
sykdommer har først og fremst sammenheng med at det blir flere eldre. Likevel er 
situasjonen den at bedre levekår og levevaner gjennom livet har bidratt til at eldre i dag er 
sprekere og lever lengre enn tidligere. Endringen kan knyttes til en pensjonisttilværelse med 
relativt god helse, mye fritid og god økonomi som historisk sett er en ny fase i livet. 
 



Side | 28 
 

Forekomsten av kronisk sykdom rammer ikke tilfeldig. Det er en opphopning både innenfor 
grupper i samfunnet og for enkeltindivid. Gjennomsnittstall kan derfor lett skjule store 
forskjeller i en befolkning, og at forskjellene endrer seg. Mange brukere har to eller flere 
kroniske sykdommer. Bare én av fem hjertepasienter har bare hjertesykdom og bare én av 
fire har bare kols. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag har vist at samtidig psykiske lidelse 
øker forekomsten av somatiske sykdommer betydelig. Tilstedeværelsen av psykisk sykdom 
endrer forløpet av somatiske 
sykdommer.  
 
En særlig utfordring gjelder for personer med psykisk sykdom. Det er dokumentert at 
personer med psykisk sykdom i gjennomsnitt lever 20–25 år kortere enn befolkningen for 
øvrig. Viktige årsaker til dette er mangelfull oppfølging av risikofaktorer knyttet til livsstil, 
somatiske tilstander de psykisk syke har og bivirkninger av legemidler. 
 
 

Store og sammensatte behov 

En liten andel av befolkningen har sammensatte og komplekse behov og er vesentlig 
hjelpetrengende. De har flere sykdommer samtidig, funksjonsnedsettelse og et stort 
tjenestebehov. Størstedelen av helse- og omsorgstjenestens ressurser brukes på disse 
gruppene. Mer enn fire femdeler av de økonomiske og personellmessige ressursene i disse 
tjenestene benyttes til hjemmetjenester, dagtilbud og sykehjem for om lag 5 % av 
befolkningen. 
 
Som følge av en rekke reformer har ansvar og oppgaver blitt overført fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene. I tillegg kommer omstilling i spesialisthelsetjenesten 
med kortere liggetid, mer dagbehandling og poliklinisk behandling, en omstilling som også 
gjennomføres innen psykisk helsevern. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten har 
dermed fått nye brukergrupper med mer faglig krevende og komplekse medisinske og 
psykososiale behov. Brukere med sammensatte behov finnes i alle aldre og de har et bredt 
spekter av helseutfordringer. Det kan være personer med utviklings- og/eller 
funksjonshemning, personer med kognitiv svikt og demens, personer med alvorlig psykisk 
sykdom og/eller rusproblemer, personer med nevrologiske sykdommer og skrøpelige eldre 
mennesker med flere samtidige sykdommer. Personer under 67 år utgjør snart 40 % av de 
som mottar hjemmetjenester eller bor i sykehjem. De yngre brukerne mottar oftest tjenester 
i eget hjem eller omsorgsbolig, mens de med høy alder og store behov ofte bor i institusjon.  
 
Utviklingen stiller økte krav både til kapasitet og kompetanse i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. Det er ikke bare behov for personell med mer kompetanse, men delvis 
også med en annen kompetanse. Utviklingen stiller større krav til samarbeid, og det er behov 
for innovasjon og utvikling av tjenestene i tråd med endrede behov. Det er oftere og oftere 
ikke lenger slik at en tjenesteyter alene kan levere de tjenestene brukerne trenger. Mange 
brukere har behov for flere tjenester samtidig og over lang tid. Det er derfor behov for mer 
teambasert tjenesteyting og en flerfaglig tilnærming for å skape helhet og kontinuitet. 
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Habilitering og rehabilitering 

Habilitering og rehabilitering har i mange år vært pekt på som et av helse- og 
omsorgstjenestens svakeste områder. Til tross for dette, og gjentatte tverrpolitiske ønsker 
og verbale ambisjoner om å løfte disse områdene, har for lite skjedd. For å få til en reell 
styrking av habilitering og rehabilitering i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, må 
en rekke tiltak settes i verk. 
 
For kommunene kan hverdagsrehabilitering bli viktig for utvikling av nye forebyggende 
tjenester. Erfaring viser at tidlig kartlegging av rehabiliteringspotensialet og tilsvarende tidlig 
og intensiv opptrening øker mestringsevnen og reduserer hjelpebehovet. Forebyggende og 
rehabiliterende tjenester vil også være et tiltak innenfor rusfeltet. 
 
Spesialisthelsetjenesten skal sørge for nødvendig undersøkelse og utredning av brukere med 
behov for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende skal kommunen 
sørge for at alle som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig utredning og oppfølging 
ved behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Ansvaret er 
nærmere utdypet i forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. 
Videre skal spesialisthelsetjenesten sørge for råd og veiledning til kommunen om opplegg for 
enkeltpasienter, og råd og veiledning til ansatte i kommunen. For de fleste brukere vil 
tyngdepunktet av tjenestene ligge i kommunen. Dette gjelder bl.a. for mennesker med 
kroniske sykdommer, utviklingshemning, eldre og personer med psykiske lidelser og 
rusproblemer. Tjenestenes formål tilsier at tjenestene må ytes nærmest mulig der personen 
lever sitt liv. 
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6. Vekst tjenestemottakere og økt 
årsverksbehov  
 

 
 
Harstad kommune forventes å få en sterk økning i antall innbyggere i alderen 80 år og eldre, 
særlig fra år 2020, denne veksten reflekteres i behovet for omsorgstjenester i kommunen. 
Veksten i eldrebefolkningen er sterkere i Harstad enn for landet samlet. Dermed øker også 
behovet for omsorgstjenester sterkere i Harstad enn for gjennomsnittet av landets 
kommuner. Samtidig med at antall eldre øker relativt sterkt, vil kommunen oppleve 
stagnasjon i antall innbyggere i yrkesaktiv alder. Mens det blir om lag 2400 flere innbyggere 
i alderen 67 år og eldre, vil antallet i alderen 20-66 år forventes å reduseres med nesten 200 
personer. Dette bidrar til å øke forsørgelsesbyrden til den yrkesaktive andelen av 
befolkningen, og endringene blir dermed sterkere i Harstad enn i gjennomsnittskommunen i 
Norge. Harstad har god dekningsgrad i omsorgssektoren, men utviklingen viser et stort behov 
for videre utbygging i tilbudet av både omsorgsboliger og institusjonsplasser. Det er særlig 
utviklingen i de eldste aldersklassene som driver dette behovet. (NIBR notat 2014:108) 

 
 

Utvikling tjenestemottakere 

Framskrevet viser utviklingen av antall tjenestemottakere i institusjon og hjemmetjenesten 
en sterk økning, spesielt for aldersgruppen 80 år og eldre, med en økning på 687 brukere som 
tilsvarer en økning på 111 % mot dagens situasjon. Framskrevet antall er basert på 
demografiske data og tar ikke hensyn til endringer i sykelighet. 
 
Utvikling av tjenestemottakere i institusjon og hjemmetjeneste, Harstad. 

  
2015 2025 2040 Endring (%)  

2015 – 2040 

0 – 66 år 490 491 501 2 

67 – 79 år 240 321 344 43 

80 og eldre 618 767 1305 111 

Totalt 1348 1579 2150 59 
Kilde: Kostra 2015. Kommunefakta, Kommunaldepartementet. 

 
Beregningene som er gjort er relativt enkle i den forstand at brukerfrekvensene for ulike 
omsorgstjenester (i hovedsak) holdes faste gjennom framskrivingsperioden. En må påregne 
at disse frekvensene kan komme til å endres fram mot år 2040, og det er mange ulike forhold 
som spiller inn, slik som:  

• endringer i nivået for omsorgen 
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• sammensetning av tjenester (overgang mot mer hjemmebasert omsorg) 
• ny teknologi i omsorgstjenesten 
• endringer i innbyggernes helsetilstand 
• utvikling i medisinsk diagnostisering og behandling 
• personlig økonomi og bedre boliger 

 
 

Bistandsnivå 

De aller fleste mottakerne av hjemmetjenester har et moderat eller avgrenset 
bistandsbehov. Utviklingen viser en vekst på nær 200 mottakere med avgrenset 
bistandsbehov og like mange med moderat bistandsbehov. Det er blant brukere 67 år og 
eldre at veksten inntreffer. Antall brukere med omfattende bistandsbehov antas å øke med 
42 prosent til i alt 352 mottakere. Av disse er 18 i alderen 67-79 år, mens 102 er eldre enn 80 
år. Samlet øker antall mottakere av hjemmetjenester med 500 fram mot år 2040. 
 
Antall mottakere av hjemmetjenester fordelt på aldersgrupper og bistandsbehov, Harstad. 

  2013 2022 2031 2040 Endring (%)  
2015 - 2040 

Omfattende bistandsbehov 247 270 323 352 42 % 

 0-66 år 135 137 138 137 2 % 

67 år og over 113 133 185 215 91 % 

 67-79 år 33 46 48 51 56 % 

80 år og over 80 86 137 164 106 % 

Middels bistandsbehov 475 562 628 674 42 % 

 0-66 år 202 207 208 206 2 % 

67 år og over 272 355 421 468 72 % 

Avgrenset bistandsbehov 392 476 541 587 50 % 

 0-66 år 125 128 128 127 2 % 

67 år og over 267 349 413 460 72 % 
Kilde: NIBR-Notat 2014:108 Boligbehov i pleie- og omsorgssektoren mot år 2040, Harstad. 

 
 

Utvikling årsverksbehovet 

Under forutsetning av samme dekningsgrad og standard på tjenestene vil demografiske 
endringer gi et økt årsverksbehov på 462 årsverk. Dette tilsvarer en økning på 59 % i perioden 
fra 2015 til 2040. Dette gir en årlig vekst på ca. 18 årsverk til en kostnad på ca 10 mnok. 
Akkumulert gir dette en vekst tilsvarende 100 mnok pr 10 år. 
 
Utvikling årsverksbehovet i institusjon og hjemmetjenester, Harstad. 

  
2015 2025 2040 Endring (%)  

2015 – 2040 

Årsverk 778 911 1240 59 
Kilde: Kostra 2015. Kommunefakta, Kommunaldepartementet. 
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Framskrivningene tar utgangspunkt i tall fra KOSTRA for 2015 og hovedalternativet i Statistisk 
sentralbyrås befolkningsframskrivinger fra juni 2016. I beregningene av tallet på 
tjenestemottakere og arbeidskraftbehov framover er det tatt utgangspunkt i samme 
dekningsgrader og standard på tjenestene som i 2015. Det er betydelig usikkerhet knyttet til 
både befolkning, dekningsgrader og standard på lang sikt. 
 
Utvikling årsverksbehov, institusjon og hjemmetjenester, Harstad. 

  Andel 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
Høgskole 50 390 420 455 510 565 620 
Høgskole + 10 78 84 91 102 113 124 
Fagarbeider 40 312 336 364 408 452 496 
 Sum   780 840 910 1020 1130 1240 

        
Framskrivingen viser et økt behov på 60 nye årsverk innen 2020, målt mot antall årsverk i 
2015. Ser en perioden 2020 til 2030 vil det i gjennomsnitt være behov for 18 nye årsverk pr 
år, mens det for perioden 2030 til 2040 vil være behov for 22 nye årsverk pr år. 
 
Årsverksbehovet er fordelt på 50 % personell med høgskoleutdanning (3 år), sykepleier, 
vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut m.fl. 10 % personell med høgskole + (4–5 år), 
spesialsykepleier, helsesøster, jordmor, m.fl. og 40 % personell som fagarbeider.  
 
Kostnader årsverk pr utdanningsgruppe pr år (mnok) 

  Årskostnad 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
Høgskole 0,651 254 273 296 332 367 403 
Høgskole + 0,697 54 58 63 71 78 86 
Fagarbeider 0,587 183 197 213 239 265 291 
 Sum   491 528 572 642 710 780 

        
Årsverkskostnaden antas å stige fra 491 mnok pr år, til 780 mnok i 2040. En økning på nesten 
60 %. Ser en perioden 2020 til 2030 vil det i gjennomsnitt være en kostnadsøkning på 11 
mnok pr år, mens det for perioden 2030 til 2040 vil det i gjennomsnitt være en økning på 
14mnok pr år. 
 
 

Behov og rekruttering av helsepersonell 

En av kommunens største utfordringer i tiden fremover er å rekruttere nødvendig antall 
helsepersonell med en kompetanse som dekker behovet i oppgaveløsningen. Det vil være 
nødvendig å kartlegge og ha kontroll på avgang, økt ressurs for dekning av økte behov, samt 
type kompetanse. Utfordringer vil være å rekruttere nødvendig personell i konkurranse mot 
andre kommuner og helseforetak når markedet for helsepersonell er begrenset. Hvordan kan 
vi bruke personellet mer effektivt, hvordan fordeles oppgaver mellom ulike yrkesgrupper. Vi 
må kanskje bruke andre yrkesgrupper enn de tradisjonelle og vurdere oppgaver som kan 
utføres av personer uten helsefaglig kompetanse. Det vil være behov for å ha mer kunnskap 
om ressurs- og kompetansebehovet og hvilke tiltak kommunen må iverksette for å nå 
målsettingen om en tilstrekkelig arbeidskraftressurs. Det må gjøres en vurdering på hva som 
er behovet og hvilke løsninger som må til for å dekke dette.  



Side | 33  
 

 
 
 
 

  



Side | 34 
 

7. Mulighetene – omstilling og 
utvikling 
 

 
 
Helse- og omsorgstjenestene står overfor store oppgaver framover. Befolkningens 
alderssammensetning endres og kompleksiteten i oppgaveløsningen vil øke. Framfor å heve 
terskelen for å få hjelp må det i større grad utvikles tjenester som støtter opp under 
forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. For å utløse ressurser på tvers av og utenfor 
kommuneorganisasjonen må det ses med nye øyne på hva en tjeneste skal være, og hvem 
som skal være med på å skape 
den. Morgendagens 
omsorgstjeneste skal legge til 
rette for at brukerne i større 
grad blir en ressurs i eget liv, for 
at lokalsamfunnets innbyggere 
mobiliseres på nye måter og blir 
ressurser for hverandre, for at 
velferdsteknologi blir en ressurs 
for brukere som dermed får 
bedre muligheter til å mestre 
hverdagen, og for at ressursene 
hos ideelle og frivillige 
organisasjoner videreutvikles og 
tas i bruk på nye måter. Disse 
ressursene er ikke nye, men det 
er først når vi systematisk trekker inn ulike aktører i utforming og produksjon av tjenestene 
at nye løsninger oppstår. (St.meld. 29 Morgendagens omsorg) 
 
 

Bruker, pasient og pårørende 

Fremtidens helse- og omsorgstjenester skal utvikles sammen med pasienter, brukere og 
deres pårørende. Brukerne skal få større innflytelse over egen hverdag, gjennom mer 
valgfrihet og et større mangfold av tilbud. Målet er å skape en helse- og omsorgstjeneste som 
bidrar til at hver enkelt tjenestemottaker får ivaretatt sine grunnleggende behov, og får 
mulighet til å leve et aktivt og godt liv i fellesskap med andre. Pårørendes situasjon skal 
styrkes gjennom bedre tilbud om avlastning, støtte og faglig veiledning. 

En faglig sterk helse- og omsorgstjeneste  

Omsorg 2020. Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015 – 2020 

I møte med morgendagens omsorgsutfordringer, blir det 
nødvendig å mobilisere samfunnets samlede omsorgsressurser og 
se nærmere på oppgavefordelingen mellom omsorgsaktørene. De 
offentlige omsorgstjenestene har vært i kontinuerlig vekst i flere 
tiår. Med sikte på de demografiske utfordringer som venter oss for 
fullt om 10–15 år, bør denne veksten organiseres slik at den 
støtter opp under og utløser alle de ressurser som ligger hos 
brukerne selv, deres familie og sosiale nett-verk, i nærmiljøet og 
lokalsamfunnet, i ideelle virksomheter og næringslivet som tar sin 
del av samfunnsansvaret. Det vil kreve omstilling av den faglige 
virksomheten med større vekt på nettverks-arbeid, tverrfaglig 
samarbeid, forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Det 
forutsetter også at folk tar ansvar for best mulig tilrettelegging av 
egen bolig, og at vi i fellesskap legger til rette de fysiske omgivelser 
slik at de blir tilgjengelige for alle og for alle generasjoner. 
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For å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i fremtiden er det behov for faglig 
omstilling med endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige 
tilnærminger. Faglig omstilling i tjenestene er blant annet knyttet til sterkere vektlegging av 
mestring, rehabilitering, forebygging, tidlig innsats, aktivisering, nettverksarbeid, 
miljøarbeid, veiledning av pårørende og frivillige, og til innføring av velferdsteknologi. I tillegg 
skal den medisinskfaglige oppfølg-ingen av omsorgstjenestens brukere bedres. Systematisk 
kvalitetsforbedringsarbeid, organisering og ledelse skal i større grad settes på dagsorden for 
bedre planlegging og utvikling av en faglig sterk helse- og omsorgstjeneste.  
 
En styrket helse- og omsorgstjeneste krever et faglig og strategisk lederskap. Regjeringen vil 
derfor satse aktivt på lederutvikling, nettverksarbeid og på å skape gode vilkår for et 
innovativt og fremtidsrettet lederskap. Regjeringen vil legge vekt på at ledere i omsorgs-
tjenesten har gode styringssignaler og verktøy for å følge opp den faglige kvaliteten og drive 
tjenesteutvikling. 
 
 

Den nye hjemmetjenesten 

Både kvalitets- og ressursmessig ligger det et stort potensial i en enda sterkere utbygging av 
hjemmetjenestene. De hjemmebaserte tjenestene møter ofte brukere og pårørende i tidlig 
fase av sykdomsutvikling, og kan bidra til at de kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og 
meningsfull hverdag i fellesskap med andre. En sterkere hjemmetjeneste kan også forebygge 
ytterligere funksjonssvikt og sykdomsutvikling og bidra til å utsette institusjonsinnleggelse 
eller gjøre institusjonsopphold unødvendig.  Det er derfor behov for å øke satsing på 
hjemmetjenester og tidlig innsats. Dette vil også gi grunnlag for å videreutvikle samarbeidet 
mellom den offentlige omsorgstjenesten, den frivillige og familiebaserte omsorgen og 
spesialisthelsetjenesten. 
 
 

Moderne lokaler og boformer  

Fremtidens sykehjem og omsorgsboliger må utformes ut fra de behov morgendagens 
brukere har. Det vil være brukere i alle aldersgrupper. Noen er inne til kort tids rehabilitering, 
noen skal tilbringe livets siste dager, andre skal leve et langt liv der, med bistand fra helse- 
og omsorgs-tjenesten. Dette krever et mangfold av boformer. Moderne og godt utstyrte 
lokaler er også avgjørende for effektiv drift og et godt arbeidsmiljø for de som vil arbeide i 
denne sektoren. Regjeringen satser derfor mange milliarder på utbygging av nye og 
modernisering av gamle sykehjem og omsorgsboliger. 
 
 

  



Side | 36 
 

Fornyelse og innovasjon  

For å bidra til gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester i fremtiden er det behov for 
å utforme nye løsninger ved å mobilisere samfunnets samlede omsorgsressurser, ta i bruk ny 
teknologi og nye faglige metoder og støtte lokalt innovasjonsarbeid. Det er først og fremst i 
kommunene innovasjons- og fornyingsarbeidet må foregå. Regjeringen vil støtte 
kommunenes egen innovasjonsevne og muligheter gjennom forenkling av 
finansieringsordninger og ved å sikre dokumentasjon og spredning av nye løsninger. 
(Omsorg 2020. Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015 – 2020) 

 
 
 

Løsningene 
• Forsterkning av hjemmetjenester 
• Flere og bedre boliger og tjenesteproduksjonsarealer 
• Tilrettelegging for økt egenmestring hos bruker 
• Forebygging, tidlig innsats, behandling og rehabilitering 
• Økt bruk av teknologi og hjelpemidler 
• Tjenesteutvikling og kompetanseutvikling 
• Samhandling og pasientforløp 
• Aktivering av pårørende og frivillige 
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8. Boenheter og dagsenter 

 
 
 
Det er gjennomført en kartlegging av alle bo-enheter 
innen helse, omsorg og velferds-området i Harstad 
kommune. Hensikten med kartleggingen er å innhente 
opplysninger om status og utfordringer på boligområdet 
for å kunne vurdere det fremtidige behovet for 
boenheter i omsorgsektoren og i det boligsosiale 
området.  
 
I denne kartleggingen er boenheter gruppert i tre 
kategorier, omsorgsboliger, institusjonsplasser og 
velferdsboliger. Omsorgsboliger er videre gruppert i to typer, omsorgsbolig og bolig med 
heldøgns omsorg.  Institusjonsplasser er sykehjem, institusjonsplasser i avlastning for barn 
og unge, korttidsplasser for rehabilitering/utredning og døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 
(kommunal akutt døgnopphold – KAD).  
 
Boenheter i institusjon og omsorgsbolig er spesielt 
tilpassede enheter som tildeles personer grunnet et behov 
for helse- og omsorgstjenester. Velferdsboliger tildeles 
personer som har utfordring i forhold til å opprettholde en 
tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd, vanskeligstilte 
i boligmarkedet.  
 
«Omsorgsboliger» som begrep ble lansert av Husbanken i 
1994, forbindelse med introduksjonen av 
«Oppstartingstilskudd til nye sykehjems- og 
omsorgsboliger». Husbanken sa selv om begrepet i sine 
retningslinjer at: «En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og 
bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta 
heldøgns pleie og omsorg. Den enkelte boligen kan være utformet som selvstendig bolig eller 
som bofellesskap /bokollektiv»4. Videre er ikke omsorgsboliger fast bemannet, «men 
beboere vil få tildelt hjemmetjenester etter behov på individuell basis som andre 
hjemmeboende» 
 
I tråd med «Forskrift for sykehjem» skal denne typen boform «gi heldøgns opphold. I 
tilknytning til oppholdet skal det være organisert legetjeneste, fysioterapitjeneste og 

Brukergrupper med grunn i tjenestebehov 

Personer med demens 
Eldre med omfattende omsorgsbehov 
Personer med sammensatte funksjons-
nedsettelser 
Personer med fysisk funksjonsnedsettelse 
Barn med funksjonsnedsettelser 
Personer med rus og psykiske lidelser 
Personer med rus og psykiske lidelser 
Utviklingshemmede 
 

Brukergrupper som er vanskeligstilte i 
boligmarkedet 

Personer med fysisk funksjonsnedsettelse 
Personer med utviklingshemning 
Rusavhengige 
Personer med psykiske lidelser 
Økonomisk vanskeligstilte 
Sosialt vanskeligstilte 
Eldre vanskeligstilte 
Flyktninger 
Barnevern oppfølging 
Unge uten jobb/skole 
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sykepleiertjeneste i samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og 
sosialtjeneste».6 Videre vises det til at et sykehjem skal være universelt utformet, 
sengerommene skal i hovedsak være enkeltrom og ha et tilknyttet wc. Beboerne skal «kunne 
medbringe egne møbler og private gjenstander ved permanent opphold». 
 
Husbankens tilskudd skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på 
boligmarkedet, herunder blant annet bostedsløse, rusmiddelavhengige, flyktninger, 
personer med nedsatt funksjonsevne samt unge og barnefamilier med bolig- og 
finansieringsproblemer. Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp og utbedring av kommunalt 
disponerte utleieboliger. Det kan også gis tilskudd til etablering av utleieboliger ved at 
kommunen sikres tildelingsrett i minst 20 år. 
 
 

Boenheter i Harstad kommune 

Harstad kommune disponerer 767 boenheter som fordeler seg etter kategori og type jmf 
tabellen under. Av velfersboligene eier kommunen 147 enheter og leier 53 enheter fra 
private tilbydere. Omsorgsboligene er fordelt med 95 kommunale enheter og 119 enheter i 
privat eie. Omsorgsboliger i privat eie har kommunen tildelingsrett til. Tildelingsrett er 
begrunnet med at boligene er etablert med tilskudd fra Husbanken. Alle omsorgsboliger med 
heldøgns omsorg (BHO) er eid av Harstad kommune. 
 

Kategori Type Antall 

Velferdsbolig Velferdsbolig 200 

Omsorgsbolig Omsorgsbolig 214 

Omsorgsbolig Bolig med heldøgns omsorg 134 

Institusjon Sykehjem 189 

Institusjon Korttidsplasser 18 

Institusjon Akutt døgnopphold 5 

Institusjon Avlastning barn/unge 7 
 
 

Velferdsbolig 

Harstad kommune disponerer 200 velferdsboliger. 
Kommunen eier 147 boenheter og leier 53 boenheter 
fra private tilbydere. Boenhetene varierer i størrelse og 
antall rom. Velferdsboliger er utleieboliger som i 
hovedsak tildeles brukergruppen vanskeligstilte (se 
faktaboks). Det er i denne sammenheng ikke 
gjennomført noen kartlegging av boenhetens tekniske tilstand og funksjonalitet i forhold til 
brukergruppene.   
 
Kommunen erfarer at det er svært utfordrende og ressurskrevende arbeid å skaffe tilveie et 
større antall boliger i dagens boligmarked. Det store antall bosettinger av flyktninger som 

VELFERDSBOLIG 

Kommunal utleiebolig for vanskeligstilte på 
boligmarkedet, personer og familier som ikke 
har mulighet til å skaffe seg og/eller 
opprettholde et tilfredsstillende boforhold på 
egen hånd. 
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kommunen har forpliktet seg til har medført stort press på disponible boenheter. Det er til 
enhver tid behov for akuttboliger til personer som har havnet i en akutt vanskelig situasjon.   
Behovet gjelder både enslige og i noen tilfeller familier som av ulike årsaker står uten 
boligtilbud. Akuttboliger skal være et akuttilbud, og botiden i disse skal være av svært kort 
varighet. Et annet udekt område er boliger ved gjennomføring av ettervern for personer som 
har hatt opphold ved institusjoner og tilbakeføres for rehabilitering. Slike boenheter kan 
fungere som overgangsbolig i en tidsbegrenset periode frem til beboeren kan etablere seg i 
det ordinære boligmarked. 
 
De siste årene har det vært mye oppmerksomhet på leie-til-eie som en metode innenfor det 
boligsosiale arbeidet i Norge. Norge har et unikt boligmarked på grunn av den store andelen 
boligeiere hvor åtte av ti eier sin egen bolig. Andelen boligeiere er langt høyere blant 
husstander med høy inntekt enn blant husstander med lav inntekt. Boligpolitikken legger i 
stor grad til rette for boligeie i Norge og det er stor forskjell på eiermarkedet og leiemarkedet. 
Et skattesystem som favoriserer boligeiere langt mer enn leietakere, har den direkte effekten 
at det er langt mer gunstig å eie sin egen bolig fremfor å leie den, sett ut fra et 
personøkonomisk ståsted. Leiemarkedet er kjennetegnet av kortidsleie i små boliger. Dette 
har igjen betydning for muligheten til å etablere seg i gode, trygge og stabile boforhold. 
Utregninger gjort i forbindelse med boligutvalgets arbeid i 2011, «Rom for alle», 
argumenterer for at det finnes et eierpotensiale blant lavinntektshusstander som ikke i dag 
er realisert. Slik problemstilling vil også være aktuelt å vurdere for boenheter i kategorien 
omsorgsboliger. 
 
Harstad kommune har en dekningsgrad på kommunalt disponerte boliger pr 1000 innbyggere 
på 21 %. Dekningsgrad i Kostra gruppe 13 er på 19 %. En dekningsgrad som oppleves som 
god i sammenligning med andre kommuner, gir ikke svar på det reelle behovet er og dermed 
ingen god indikator for styring og utvikling på det boligsosiale området. 
 
Generelt kan det sies at de kommunale utleieboligene er i varierende teknisk stand.  Den 
tekniske tilstanden spenner fra tilfredsstillende til dårlig. Slitasjen på kommunale 
utleieboliger er større enn normalt.  Dette skyldes at leietakere har manglende/dårlig bo-
evne, boligen blir over tid feil brukt, samt at leietakere ikke har noen «eierfølelse» for 
boligen. Det er også et stort vedlikeholdsetterslep på kommunale boliger.  Manglende 
vedlikehold gjør at boligene forfaller raskere enn normalt.  Det er bevilget 10 mill til 
oppgradering av kommunale boliger i 2018. 
 
Det i denne sammenheng ikke foretatt en framskriving er behovet i det boligsosiale området. 
En metode for framskriving av behovet vil være beregninger basert på demografiske 
endringer. Harstad kommune har for perioden 2020 – 2040 ingen betydelige endringer i de 
ulike aldersklasser, utenom for de eldste innbyggerne. Dette vurderes til ikke å være et godt 
grunnlag for framskriving, spesielt sett i sammenheng med at det er en redusert etterspørsel 
etter kommunal bolig i det boligsosiale området i de eldste gruppene de senere årene. 
Antallet personer i ulike brukergrupper vil kunne endre seg ved endringer i individets 
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egenskaper og muligheter, samt ved endringer i boligmarkedet som virker negativt inn på 
brukergruppen. Herunder generell mangel på boliger eller at kostnad ved leie/eie stiger.  
 
Tilvisningsavtaler er et virkemiddel som Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 
kan benytte for å skape incentiv til utbygging av utleieboliger til vanskeligstilte. 
Tilvisningsavtaler er et viktig samfunnsøkonomisk tiltak som er med på å legge til rette for et 
godt tilbud og en god spredning av boliger i den enkelte kommune. Gode incentivordninger 
er viktig for at ordningen skal benyttes av kommunene som ofte vil være presset for å 
prioritere bruken av sine midler, og for å legge til rette for at ordningen er attraktiv for private 
utleiere/eiere/forvaltere. I Norge er tilbudet av utleieboliger fra profesjonelle aktører relativt 
begrenset da utbyggere velger alternative investeringer som salg av eierboliger og 
næringsutleie. Harstad kommune har utlyst en konkurranse hvor en ber det private markedet 
respondere på utvikling av denne type boliger med bruk av tilvisningsavtaler.  
 
Utfordringer: 

• Kartlegging er gjennomført, men det foreligger ikke full oversikt over behovet i ulike 
brukergrupper. 

• Er dagens tilbud og dekningsgrad tilfredsstillende? 
• Valgfrihet for brukeren, tilrettelegge for leie eller eie 
• Personer i aktiv rus, behov for bolig og tjenester 
• Helhetlig strategi for det boligsosiale området? 

 
Behovene frem til 2020: 

• Flere brukergrupper – 40 – 50 boenheter  
• Bosetting flyktninger 
• Akuttboliger   
• Ettervern  
• Bostedsløse unge  

 
Behovene 2020 - 2040: 

• Etablere tilstrekkelig antall boenheter for å dekke dagens behov og venteliste 
• Tilgang på nødvendig antall boenheter for å opprettholde dagens dekningsgrad 
• Antallet innbyggere i aktuelle aldersgrupper har negativ utvikling i perioden og det 

forventes av den grunn ingen vekst? Andre årsaker til endret behov? 
• Endring av behov i ulike brukergrupper i perioden kan ikke beregnes 
• Antallet bosettinger av flyktninger vil være avgjørende for økt/redusert behov 
• Differensierte tilbud, tjenester og boliger, til personer med rus og/eller psykiske 

lidelser 
• Utarbeide strategi for et bo- og tjenestetilbud for personer i aktiv rus 
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Strategiske grep: 
• Øke bosettingen av vanskeligstilte på boligmarkedet 
• Bruk av startlån, bolig politisk tiltak som kan redusere kommunens behov for 

utleieboliger 
• Tilvisningsavtaler som virkemiddel for privat utbygging og hvor kommunen har 

tilvisningsrett på et antall boenheter i et tiltak 
• Felles organisering av det boligpolitiske arbeidet, herunder forvaltning, tildeling, 

veiledning. 
 
Tiltak: 

• Gjennomføre vedtatt prosjekt ombygging av Sama sykehjem – 20 boenheter for 
vanskeligstilte 

• Utvikling av tiltak Eineberggata – 20 boenheter for vanskeligstilte 
• Utvikling av tiltak Fruhallaren – 8 boenheter for vanskeligstilte 
• Utlysning tilvisningsavtaler med private boligutviklere – 40 boenheter 
• Utvikle modeller for brukerens valgfrihet innenfor det å eie eller leie 
• Utrede fordeler og konsekvenser med prinsippet om «Housing First» 

 
 

Omsorgsbolig 

Harstad kommune disponerer 348 omsorgsbolig enheter. Disse fordeler seg på 214 ordinære 
omsorgsboliger og 134 enheter for bolig med heldøgns omsorg (BHO). 130 av disse 
boenhetene er private og hvor kommunen har tilvisningsrett. I de ordinære omsorgsboligene 
er det i hovedsak eldre med somatisk sykdom som er brukergruppen.  I BHO er det eldre med 
somatiske utfordringer og utviklingshemmede som er de største brukergruppene.  
 

Omsorgsbolig Eier Antall 
plasser 

Brukergruppe 

Elvebakken omsorgsboliger Privat 22 Eldre somatikk 

Kanebogen bo og servicesenter Privat 46 Eldre somatikk 

Kanebogmyra omsorgsboliger HK 9 Eldre somatikk 

Plassenveien HK 3 Psykiatri 

Plassenveien HK 2 Psykiatri 

Plassenveien HK 5 Psykiatri 

Stangnesveien HK 4 Psykiatri 

Bergsveien HK 1 Rus/psykiatri 

Rugdemyra  HK 4 Rus/psykiatri 

Seljestadveien Privat 3 Psykiatri 

Kongsveien HK 1 Rus/psykiatri 

Skoleveien HK 1 Rus/psykiatri 

Rorhusvegen  HK 2 Psykiatri 

Klubbholmen HK 4 Psykiatri 

Klubbholmen HK 8 Foyer 
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Nerbotnveien HK 1 Rus/psykiatri 

Valmuebakken Privat 12 Psykiatri 

Olavsgården omsorgsboliger HK 28 Eldre somatikk 

Pakkhusgata omsorgsboliger Privat 19 Eldre somatikk 

Samatun omsorgsboliger Privat 17 Eldre somatikk 

Lundenes helsesenter HK 9 Eldre somatikk 

Sigridbu HK 2 Eldre somatikk 

Bjarkøy aldersboliger HK 5 Eldre somatikk 

Bjarkøy omsorgsbolig HK 2 Eldre somatikk 

Blåhuset Kvadraten HK 4 Rus  

 
Harstad kommune har to typer omsorgsbolig. 
Ordinær omsorgsbolig hvor helse- og 
omsorgstjenestene er organisert som ordinær 
hjemmetjenester. Bolig med heldøgns omsorg 
(BHO) er en type omsorgsbolig hvor helse- og 
omsorgstjenestene er organisert som 
hjemmetjenester, men hvor fagpersonellet er til 
stede i bygningen hele døgnet, hele uken. Boligen 
har også i mange tilfeller fellesarealer for 
beboerne. Alle utviklingshemmede som har behov for heldøgns omsorg ivaretas i denne 
boformen. En evaluering av BHO for eldre i Harstad kommune har vist at mange får dekket 
sine behov i boformen og ikke vil ha behov for institusjonsplass. 
 

Bolig med heldøgns omsorg Eier Antall 
plasser 

Brukergruppe 

Stangnes bokollektiv HK 6 Psykiatri 

Omsorgsbolig Knorrebakken HK 18 Funksjonshemmede 

Omsorgsbolig Fredlyveien HK 10 Utviklingshemmede 

Omsorgsbolig Elveveien HK 5 Utviklingshemmede 

Omsorgsbolig Nerbotnveien Privat 5 Utviklingshemmede 

BHO Olavsgården HK 16 Eldre somatikk 

BHO Bergseng Bo og servicesenter HK 28 Eldre somatikk 

BHO Bergseng Bo og servicesenter HK 10 Demens/kognitiv svikt 

Omsorgsbolig Bergsengveien HK 4 Utviklingshemmede 

Omsorgsbolig Bergsengveien HK 4 Utviklingshemmede 

Omsorgsbolig Bergsengveien HK 5 Utviklingshemmede 

Omsorgsbolig Bergsengveien HK 4 Utviklingshemmede 

Omsorgsbolig Stallheimveien HK 3 Utviklingshemmede 

Omsorgsbolig Stikkveien Privat 6 Utviklingshemmede 

 
Harstad har tidligere hatt en god dekningsgrad på boenheter i omsorgssektoren, men 
utviklingen viser et behov for videre utbygging av tilbudet. Det er særlig utviklingen i de eldste 
aldersklassene som driver dette behovet (NIBR notat 2014:108).  

OMSORGSBOLIG 

Omsorgsboliger er tilrettelagt for mennesker med 
funksjonssvikt som gjør det vanskelig å mestre 
hverdagen i vanlig bolig. Omsorgsbolig regnes dette som 
brukerens eget hjem, og det betales husleie som i et 
vanlig leieforhold. Dersom bruker har behov for helse- 
og omsorgstjenester, kan bruker søke og motta 
hjemmetjenester på samme vilkår som andre 
hjemmeboende brukere. 
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Omsorgsboliger er et begrep i Husbankens regler hvor det settes krav til at beboere skal ha 
et behov for helse- og 
omsorgstjenester. Boligen er 
spesielt utformet for formålet og 
skal tilfredsstille krav til universell 
utforming og være tilrettelagt for 
mennesker med demens og 
kognitiv svikt. 
 
220 omsorgsboligenheter er 
etablert på 80- og 90-tallet. De 
eldste enhetene nærmer seg 40 års drift. Disse antas å ha et behov for teknisk oppgradering 
og standardheving for å kunne ivareta fremtidens behov og krav, samt tilrettelegging for nye 
behov som fellesareal og tjenesteareal. 
 
Ved etablering av nye omsorgsboligtiltak vil det være økte krav til funksjonalitet for bruker 
og driftseffektivitet for tjenestene. Boligen bør ligge i et attraktivt nærområde hvor beboeren 
kan møte andre mennesker, se og ta del i et hverdagsliv utover det som foregår i selve 
botilbudet. Med tanke på fremtidens utfordringer knyttet til manglende personellressurser 
vil det være behov for en viss grad av sentralisering av boliger som er tjenesteintensive.  
 
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.   
(Heldøgns omsorg – kommunens dekningsgrad. KS). 

 
Erfaring viser en redusert etterspørsel etter ordinære omsorgsboliger for gruppen eldre de 
siste årene. Endret behov antas å ha sammenheng med generell økt boligstandard i 
samfunnet de senere årene og at mange eldre flytter til nye leiligheter som har universell 
utforming. For andre brukergrupper innenfor psykisk syke og utviklingshemmede antas det 
å være en underdekning.  
 
Utfordringer: 
• Bo- og tjenestebehov for unge voksne med utfordringer  
• Småhus – evaluere drift av dagens småhus for å finne resultater som danner grunnlag 

for videreføring dagens modell eller ny strategi. 
• For unge med ulike funksjonsutfordringer kan kombinasjon av tilrettelagt bolig og 

tjenester i en tidlig fase kunne virke forebyggende og redusere senere behov med store 
kostnader over lang tid? 

• Beregninger av framtidig behov for omsorgsboliger blir ofte gjort med utgangspunkt i en 
videreføring av dagens dekningsgrad. Dagens dekningsgrad er et ofte resultat av 

Foyer modell 

Foyer er et tilbud til ungdom mellom 16 og 23 år som er - eller står i fare 
for å bli - bostedsløse, og har behov for hjelp og veiledning. Foyer tilbyr 
bolig, veiledning og bistand til koordinering, tilrettelagt den enkelte 
ungdommen, slik at det er lettere for ungdommen å få oversikt og ta 
styring i eget liv. Det skapes et hjem, og endring i eget liv skapes 
gjennom trygg og god tverrfaglig oppfølging som bidrar til selvstendige 
unge voksne. Disse ungdommene får ikke hjelp hjemmefra til alt man 
må kunne for å bo for seg selv. Programmet forplikter i forhold til bo-
trening, utdanning, yrkesopplæring, helse, økonomi, generell 
livsmestring og tilrettelagt overgang til egen bolig og jobb. 
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egenskaper ved boligene. Boenheter har tidligere vært lite tilpasset brukerens og 
tjenestens behov. Erfaring viser at etterspørsel etter kommunale omsorgsboliger er 
avtagende, spesielt for eldregruppene. Dagens boligstandard er betydelig bedre. En 
framskriving med utgangspunkt i dagens dekningsgrad vil trolig ikke være treffende. 
(Heldøgns omsorg – kommunens dekningsgrad. KS. 2016) 

 
Behovene frem til 2020: 

• Omsorgsboliger for utviklingshemmede  
• Omsorgsboliger for psykisk syke 
• Omsorgsbolig for utviklingshemmede (samlokalisering med avlastningssenter for 

barn/unge og dagsenter, for samme brukergruppe) 
• Bolig med bistand for unge  

 
Ved etablering av nytt administrasjonslokaler for hjemmebasert psykiatritjeneste i 
forbindelse med ombygging av tidligere Sama sykehjem, vil det kunne frigjøres areal for 
etablering av inntil 6 boenheter i omsorgsbolig for psykisk syke. Ved en fremtidig etablering 
av nytt senter for utviklingshemmede med samlokalisering av omsorgsbolig, dagsenter og 
avlastningsplasser vil dette kunne frigjøre areal for etablering av nye 
omsorgsplasser/heldøgns omsorgsplasser. Etablering av et nytt senter for 
utviklingshemmede vil kunne frigjøre areal for etablering inntil 29 nye boenheter. Nytt senter 
for utviklingshemmede og nye lokaler til hjemmebasert psykiatritjeneste vil totalt kunne 
frigjøre areal for inntil 35 nye boenheter. 
 
Behovene 2020 – 2040: 

• Framskriving av behov for omsorgsboliger for aktuell periode er ikke gjennomført 
med bakgrunn i manglende metode. 

 
Strategiske grep: 

• Styrking av hjemmebaserte tjenester i samhandling med forebygging og tidlig innsats 
vil kunne redusere og utsette behov for omfattende tjenester og opphold i heldøgns 
omsorgstilbud. 

• Utvikle fremtidens omsorgsboliger – ulike typer for ulike behov, Ordinær 
omsorgsbolig/Bolig med service/Bolig med heldøgns omsorg, med vekt på 
tilgjengelighet på sosiale arena. 

• Tilstrebe at en omsorgsbolig er tilpasset brukeren og oppleves som et trygt bosted, 
ivaretar behov for service i dagliglivet, og er etablert med nærhet til helse og 
omsorgstjenester. 

• Gode tiltak lavt i omsorgstrappen utsetter/reduserer behov for heldøgns omsorg 
gjennom en faglig god hjemmetjeneste, rehabiliteringstiltak, avlastning, teknologi, 
mobilisering av frivillige. 

• Bruk av velferdsteknologi skal gi økt grad av egenomsorg gjennom bedre trygghet 
og bedre mobilitet for brukeren. 

 
Tiltak: 
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• Etablering av 10 boenheter i omsorgsbolig for utviklingshemmede 
• Etablering av 10 boenheter i omsorgsbolig for personer med psykiske utfordringer 
• Etablering av 14 omsorgsboligenheter i et felles tiltak for utviklingshemmede 

(samlokalisering med avlastningssenter for barn/unge og dagsenter, for samme 
brukergruppe) 

• Etablere Foyer-modell med 8 boenheter 
• Kartlegge tilstand og egnethet på eldre omsorgsboliger – behov for oppgradering 

og utvikling. 
• Vurdere mulighet for utvikling av et senter med BHO i Kanebogen omsorgsboliger 
• Utvikle strategi for «demens samfunn» på Bergsodden med ulike boformer og tilbud. 
• Utvikle plan for fremtidens hjemmetjeneste, ressurs og kompetanse, tjenestens 

tilbud og nivå, samt organisering. 
 

 

Institusjon 

Harstad kommune har 219 institusjonsplasser. Disse fordeler seg på 189 plasser i sykehjem, 
18 plasser i korttid, 5 plasser for kommunal akutt døgnopphold (KAD) og 7 plasser i avlastning 
for barn og unge.  
 

Institusjon Type Antall 
plasser 

Brukergruppe 

Bjarkøy Sykehjem 16 Somatikk 
Bergsodden Sykehjem 72 Somatikk (48) 

Demens (24) 
Helsehuset Korttid Rehabilitering 

Korttid Utredning/Behandling 
Kommunal akutt døgn 

9 
9 
5 

Alle grupper 
Alle grupper 
Alle grupper 

Slottet Sykehjem 36 Somatikk 
Yngre palliativ 

Olavsgården Sykehjem 8 Somatikk 
Avlastning 
barn/unge 

Avlastningssenter 7 Utviklingshemmede 

Stangnes Sykehjem 36 Demens (27) 
Psykogeriatri - forsterkede plasser (9) 

Kveldsol Sykehjem 21 Demens (8) 
Somatikk (13) 

Alle Korttid avlastning 
(Plassene inngår som en del av 
langtidsplassene for eldre) 

(7) Eldre 

 
Korttidsplassene er fordelt på 9 plasser for rehabilitering og 9 plasser for utredning og 
etterbehandling etter sykehusopphold. Behandlingsplassene er en del av Helsehuset 
lokalisert i tidligere Harstad sykehjem. Brukergruppene er for det meste eldre med somatiske 
lidelser, men tilbudet ivaretar også andre grupper innen psykisk helse og rus. 
 
Kommunen har fra 2015 etablert tiltaket kommunal akutt døgnopphold med 5 plasser. 
Tjenesten er organisert som et interkommunalt tiltak. KAD er et tilbud for pasienter som 
trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av 
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allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten. Tilbudet erstatter sykehusinnleggelse 
for pasienter som kan få et like godt tilbud på KAD som på sykehusene. 
 
Kanebogen avlastningssenter (KAS) er et 
institusjonstilbud hvor barn og unge med 
funksjonshemminger og som får 
avlastningsopphold. Senteret har 7 plasser.  
 
Kommunen har for tiden 189 plasser i 
sykehjem. Disse er i prinsippet 
langtidsplasser for eldre. Noen plasser i 
sykehjem brukes til korttids avlastning, 
antallet varierer med behov og ledig 
kapasitet, men er for tiden 7 plasser. 
Sykehjemsplassene brukes av eldre med 
somatiske sykdommer og personer med 
demens.  
 
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 og tjenestene i hjemmet vil 
bygges ut, det vil bli 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. Planleggingen på 
nasjonalt nivå bør primært rettes mot en 
reduksjon av institusjonsplasser, og ikke en 
økning. (Heldøgns omsorg – kommunens 
dekningsgrad. KS). Den sterke utbyggingen 
og økt faglig nivå på hjemmetjenesten har 
bidratt til denne utviklingen. Behovet for 
sykehjemsplasser reduseres i takt med 
utbygging av hjemmetjenester kombinert 
med bruk av gode boløsninger. 
Tjenestetilbud og faglig nivå i bolig med 
heldøgns omsorg er i dag slik at det i stor 
grad kan erstatte et sykehjemstilbud.  
 
Teknisk tilstand og funksjonalitet på institusjonene varierer. De eldste sykehjemmene er fra 
50-/60- tallet og nyeste sykehjem er Bergsodden fra 2014. Følgende overordnede kartlegging 
viser følgende status jmf tabell under. 
 

Institusjon Teknisk tilstand Funksjonalitet Arealbehov i dag 
Bjarkøy • Eldre bygningsmasse 

• Relativ god 
• God • Uforandret 

INSTITUSJON 

Institusjon følger av lov om kommunale helse- og omsorgs-
tjenester med forskrifter. 
 
Typer institusjon 
• Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for 

barn og unge under 18 år som bor utenfor 
foreldrehjemmet som følge av behov for tjenester 
(barnebolig), herunder avlastningsboliger  

• Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for 
rusmiddelavhengige  

• Aldershjem  
• Sykehjem  
• Døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for 

tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. 

BOLIG MED HELDØGNS OMSORG (BHO) 

Tjenesten bolig med heldøgns omsorg inneholder to 
hovedelementer. En tjenestedel og et botilbud. Tjenesten er 
organisert som hjemmetjeneste og boligen er pasientens hjem 
som vedkommende leier.  
• Bolig i kollektiv  
• Hjemmebaserte tjenester  
• Fagpersonell døgnet rundt 
 
Tjenestens nivå kan være tilsvarende institusjon. 
 
Brukergrupper 
• personer med langvarige somatiske sykdommer og et stort 

hjelpebehov 
• personer med utviklingshemming og andre med nedsatt 

funksjonsevne  
• personer med psykiske lidelser 
• personer med rusproblemer 
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• Teknisk anlegg har 
mangler 

Bergsodden • Nytt bygg 
• Problem med noe 

teknisk anlegg 

• Noen mangler på 
demensavdeling 

• Uforandret 

Helsehuset • Eldre bygningsmasse 
• Store mangler 

vedlikehold 
• Store mangler teknisk 

• Mangler dusj på 
boenheter 

• Ikke tilrettelagt 
demens 

• Mangler noe 
driftsareal 

• Store mangler 
boenheter 

• Mangler fellesareal 
Slottet • 15 – 20 år gammel 

• Manglende vedlikehold 
• Mangler/gammelt 

teknisk utstyr/anlegg 

• Noen mangler ang 
bad/fellesrom 

• Mangler noe 
driftsareal 

• Mangler noe 
fellesareal 

Olavsgården • Eldre bygningsmasse 
• Mangler/gammelt 

teknisk utstyr/anlegg 

• Noen mangler på 
funksjonalitet pga. 
små rom 

• Mangler noe 
driftsareal 

• Mangler noe 
fellesareal 

Avlastning barn/unge • 15 – 20 år gammel 
•  

• Mangler universell 
utforming 

•  

• Mangler mulighet for 
skjerming 

• Behov for 
treningsleilighet 

• For små lokaler 
Stangnes • 15 – 20 år gammel 

• Bra 
• Bra • Uforandret 

Kveldsol • Eldre bygningsmasse 
• Mangler teknisk utstyr 

• Noen mangler knyttet 
til bad 

• Boenhet uten bad 
• Skjermet avd. lite 

funksjonell 

• Mangler noe 
driftsareal 

•  

 
 

Heldøgns omsorg 

Harstad kommune har to typer tilbud innenfor begrepet heldøgns omsorgstjenester. Dette 
er tilbud i institusjon og bolig med heldøgns omsorg. Institusjonstilbudet er lovregulert, mens 
bolig med heldøgns omsorg defineres som et hjemmetjenestetilbud og er ikke lovregulert 
som boform. I bolig med heldøgns omsorg er boligen definert som brukerens eget hjem og 
brukeren får tilpassede tjenester gjennom individuelle vedtak. Boligdelen defineres som 
omsorgsbolig og har spesiell utforming for å kunne ivareta fellesløsninger for brukeren og, 
samt behov for tjenesteyter. Brukerens behov i institusjon dekkes ikke gjennom 
enkeltvedtak, men som et samlet tilbud. 
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Forskjellene i et institusjonstilbud 
og et tilbud i bolig med heldøgns 
omsorg er i ferd med å viskes ut. 
Faglig og sosialt tilbud vil stort sett 
være på samme nivå. Erfaring og 
evaluering etter fem års drift med 
bolig med heldøgns omsorg tilsier 
at de fleste brukere kan få dekket 
sine behov livet ut i denne boform, 
uten å måtte flytte til institusjon. 
Brukeren opplever i større grad enn 
i institusjon, at bolig med heldøgns omsorg er brukerens eget hjem. Det er i dag forskjeller i 
egenbetalingen gjennom ulike regelverk. På nasjonalt nivå arbeides det med et system for lik 
egenbetaling uavhengig av boform. Kommunens erfaring med bolig med heldøgns omsorg 
tilsier et større fokus på denne boformen for eldre, og økt behov i et fremtidig perspektiv kan 
i større grad dekkes av bolig med heldøgns omsorg enn institusjonsplasser. Slik utvikling har 
vært hovedregelen for de fleste grupper under 67 år, med avinstitusjonalisering og overgang 
til hjemmebaserte tilbud i omsorgsboliger. Bolig med heldøgns omsorg antas å være et godt 
alternativ til institusjonsplass for mange brukere. 
 
Institusjonstilbudet vil endres til å 
dekke behovet for langtidsplasser 
til utvalgte grupper og 
korttidsplasser. En langtidsplass i 
sykehjem et ikke betinget av at 
pasienten er eldre og har et behov 
for helse- og omsorgstjenester i et 
tilrettelagt botilbud. Fremover 
sees sykehjemmet i større grad å 
være et tilbud for grupper med 
spesielle behov, og pasienter med et omfattende bistandsbehov gjennom hele døgnet, ofte 
med hyppig endring av sin helsetilstand som gjør medisinsk tilsyn nødvendig. Pasienter som 
trenger former av tilbakeholdelse og bruk tvangstiltak må også prioriteres til sykehjem. Det 
vil være et behov for skjermede og forsterkede langtidsplasser for noen grupper. Behovet for 
tradisjonelle langtidsplasser i sykehjem for eldre antas å avta. 
 
Korttidsplasser i institusjon vil dekke behovet for behandling, vurdering og rehabilitering for 
hjemmeboende med mål om økt grad av egenomsorg og tilbakeføring til eget hjem. 
Korttidsplasser vil også måtte dekke behovet for avlastning, både for eldre og yngre, samt 
spesialiserte funksjoner som kommunal akutt døgnplasser og lindrende behandling ved 
uhelbredelige tilstander.  
 
Utfordringer: 

Heldøgns omsorg 

• Heldøgns omsorg - felles betegnelse for institusjon og bolig med 
heldøgns omsorg (BHO) 

• BHO er brukerens bolig 
• BHO og institusjon har fagpersonell 24/7 
• Kvalitet og brukersikkerhet er et resultat av tjenesten og fagpersonell 

– ikke boformen 
• Tryggheten skapes ved tilstedeværelse av personell og andre beboere 

– ikke boligen 
• Brukerens behov, nivå og omfang på tjenesten, er individuelt tilpasset 

og ikke et resultat av boformens organisering 
• For andre grupper enn eldre har det foregått en av-

institusjonalisering 

Institusjon som boform for eldre 

«I diskusjonen om sykehjem versus omsorgsboliger og institusjonstilbud 
versus hjemmetjenester, glemmer en ofte at de kommunale 
omsorgstjenestene har tjenestemottakere i alle aldre med et mangfold 
av behov, både med hensyn til boform og tjenestetilbud. Derfor er 
eldreomsorg heller ikke et begrep i helse- og sosiallovgivningen, eller i 
statlige eller kommunale budsjett. Lovgivning og ressurstilgang er i 
hovedsak basert på at det ikke skal gjøres forskjell på folk på grunn av 
alder. Omsorgstjenestene omfatter derfor alle som har behov for det, 
uavhengig av alder, kjønn, diagnose, funksjonsevne eller problem.» 
(NOU 2011-11 Innovasjon i omsorg) 
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• Strategi for planlegging, utbygging og fornyelse av bolig med heldøgns omsorg, 
herunder typer, lokalisering, organisering, implementeringsplan.   

• Personer i ulike aldersgrupper som har særlige og komplekse tilstander som krever 
spesiell tilrettelegging av tjenester og bolig 

• Etablering av sentral avlastningsavdeling i institusjon med definert antall plasser. 
• Dimensjonering og differensiering av behovet for langtidsplasser i institusjon  
• Sentralisering av demensplasser – for økt kvalitet gjennom bedre fysisk 

tilrettelegging og tilgang på kompetanse. 
• Rehabilitering i sentraliserte døgn- og dagplasser kan være mer 

effektivt/kostnadseffektiv enn rehabilitering i hjemmet, når personell og 
kompetanse blir en kritisk faktor?  

• Hvilke elementer kan påvirke et mindre behov for heldøgns omsorg (BHO og 
institusjon)? Større grad av tilrettelagte egne boliger/omsorgsboliger som også 
reduserer behov for kommunale boliger. Forebyggende tiltak og tidlig intervensjon. 
Tilstrekkelig hjemmesykepleietilbud. Dagsenter, korttidsopphold i institusjon for 
avlastning og rehabilitering/habilitering. 

• Hva er fremtidens behov for korttidsplasser i institusjon, utredning/etterbehandling 
etter sykehusopphold, rehabilitering, kommunal akutt døgnopphold, 
avlastningsplasser for eldre og avlastningsplasser for barn/unge? 

 
Behovene frem til 2020: 

• Etablering av plasser i bolig med heldøgns omsorg for flere grupper  
 
Behovene 2020 - 2040: 

• Spesialisering og endret organisering av institusjonsplasser 
• Økt antall plasser med heldøgns omsorgs omsorgstilbud 
• Økt antall plasser for rehabilitering og utredning/behandling etter sykehusopphold 
• Økt antall plasser for avlastning i institusjon 

 
Antall pasienter i heldøgns omsorgstilbud fremskrevet, langtidsopphold, personer over 67 

  2015 2020 2025 2030 2035 2040 
Institusjon 168 177 209 259 290 313 
BHO 53 58 69 82 92 101 
Sum heldøgns omsorg 221 236 278 341 383 414 

 
Framskriving av antall heldøgns omsorgsplasser 
viser et økt behov på 200 plasser innen 2040. Det 
antas at gjennom en fortsatt spesialisering av 
institusjonsplasser som prioriteres grupper med 
store og omfattende behov, vil det økte behovet i 
hovedsak kunne ivaretas med økt antall plasser i 
bolig med heldøgns omsorg.  
 

Heldøgns omsorgstilbud 

Heldøgns omsorg består av bolig med heldøgns omsorg 
(BHO) og sykehjem i langtidsplass for personer over 67 
år. 
 
Harstad kommune har i 2018 totalt 253 slike plasser. Det 
er vært en økning i antall BHO i Bergseng bo- og 
servicesenter fra 2017. 
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De nærmeste årene må brukes til å planlegge å iverksette en utbygging av bolig med heldøgns 
omsorgsplasser, noe som også anbefales av statlige myndigheter. Eldre boenheter må også 
vurderes for fornyelse. For perioden frem til 2025 vil det være behov for å etablere inntil 50 
nye enheter og perioden mellom 2025 og 2030 vil det være behov for ytterligere 50 enheter. 
En tidlig planfase sikrer nødvendig kapasitet når behovet oppstår. En god planlegging skal 
sikre at det utvikles smarte boliger for en ny tid.    
 
Harstad kommune har 9 plasser til korttids rehabilitering og 9 plasser 
utredning/etterbehandling etter sykehusopphold. Under forutsetning av at slike plasser i 
hovedsak dekker aldersgruppen over 67 år, vil det med samme dekningsgrad og uendret 
behov i brukergruppen, være behov for en økning av kapasitet på 70 % innen 2040. Kapasitet 
i planlagt nytt Helsehus gir en økt kapasitet på 30 % for perioden 2018 – 2025. 
 
Strategiske grep: 

• Alle heldøgns omsorgsplasser og omsorgsboliger må være spesielt tilpasset 
demente 

• Økt prioritering av nye heldøgns omsorgsplasser i bolig med heldøgns omsorg 
fremfor institusjon for eldre 

• Utvide kapasitet for heldøgns omsorgsplasser (BHO) 
• Etablering og drift av tilstrekkelig antall avlastningsplasser og rehabiliteringsplasser 

som bidrar til økt botid i eget hjem. 
o Avlastning som virkemiddel for økt botid i eget hjem som bidrar til økt 

bidrag fra pårørende/frivillige 
o Rehabilitering som virkemiddel for økt botid i eget hjem og 

redusere/utsette tjenestebehov 
• Etablere kommunal poliklinikk for pasientgrupper som har behov for spesifikke 

prosedyrer/tiltak som kreftbehandling, rehabilitering, o.l. 
 
Tiltak: 

• Utarbeide helhetlig utviklingsplan for bolig med heldøgns omsorg for eldre med 
planstart i 2018. Dimensjonering av langtidsplasser i sykehjem, korttidsplasser for 
behandling og rehabilitering, korttidsplasser for avlastning, bolig med heldøgns 
omsorg sees i sammenheng. Vurdering av omorganisering/ombygging av 
eksisterende anlegg, samt vurdere nye tiltak. 

• Utvikle strategi for organisering og spesialisering av institusjonsplasser 
• Kartlegge tilstand og egnethet på institusjonsbyggene – behov for oppgradering i 

forhold til ny strategi 
• Midlertidig økt antall sykehjemsplasser i Heggen for å ivareta kapasitet ved en akutt 

oppstått situasjon med underkapasitet, samt dekke kapasitet for heldøgns 
omsorgsplasser for årene frem mot etablering av nye tiltak. 

• Etablere 10 avlastningsplasser i institusjon for eldre organisert med et fast antall 
plasser i et eget senter 

• Prosjektering og iverksetting av nytt Helsehus 
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Dagsenter 

Det er 9 dagsenter og aktivitetssenter i Harstad kommune med til sammen en daglig 
kapasitet på 300 brukere. Den største brukergruppen er eldre som er brukere av 
aktivitetssentrene i Kanebogen og Sama. Disse sentrene er brukerstyrte lavterskeltiltak, hvor 
deltakelse ikke krever noen form for krav til behov og vedtak. Dagsentrene har et tilbud 
spesielt tilrettelagt for definerte brukergrupper. Deltakelse i noen av dagsentrene krever et 
definert brukerbehov som krever vurdering og tildeling, med bakgrunn i at tilbudet er 
definert som en tjeneste. Brukeren får tildelt tid og personressurs. 
 
Aktivitetssenter og dagsenter er funksjoner som er innrettet som et forbyggende tiltak for å 
unngå/utsette annet tjenestebehov i hjemmet eller institusjon. Brukere kan nyttiggjøre seg 
av aktiviteter for å opprettholde sin fysiske og mentale helse. Dagaktivitetstilbudet skal bidra 
til en meningsfull hverdag, med fokus på livsglede for den enkelte, aktivitet, opplevelse av 
egen mestring, trygghet og sosialt samvær.  
 
Denne type tiltak anses som virkningsfulle og kostnadseffektive tiltak med god effekt. 
 

Dagsenter Antall plasser  
(pr dag) 

Brukergruppe 

Møteplassen dagsenter 18 Psykisk helse 
Aktivitetssenter Sama 120 Eldre 
Aktivitetssenter Kanebogen 120 Eldre 
Dagsenter Bergsodden 5 Demens 
Dagsenter somatikk/demens Bergsodden 2 Eldre 
Dagsenter Stangnes 4 Demens 
Dagsenter Heggen 10 Utviklingshemmede 
Dagsenter Novkollen 7 Utviklingshemmede 
Samaanlegget 1 Utviklingshemmede 
Dagsenter Kanebogmyra 10 Utviklingshemmede 

 
Aktivitetssenteret for eldre på Sama har ingen ledig kapasitet for økt deltakelse for nye 
brukere. Senteret i Kanebogen har mulighet for ta i mot flere brukere. Anlegget på Sama er 
renovert, mens anlegget i Kanebogen har tekniske mangler og mangler universell utforming. 
Dagsenter for utviklingshemmede i Heggen og Novkollen er lite funksjonelle med dårlige 
planløsninger, er ikke universet utformet og har tekniske mangler. Lokalene har for lite areal 
og er lite tilpasset brukergruppene.  
 
Utfordringer 

• Enkelte tiltak har lokaliteter med tekniske og funksjonelle mangler 
• Noen tiltak har for liten kapasitet  
• Dagplasser for utviklingshemmede er spredt på fire lokasjoner 
• Behov for tilbud som er lokalisert i distriktene 
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Behovene frem til 2020 
• Oppgradering av dagens dagsenter 
• Utvikling av felles dagsenter utviklingshemmede 

 
Behovene 2020 - 2040 

• Etablere nytt sentralt beliggende aktivitetssenter for eldre 
• Kartlegge behov for dagsenterfunksjoner for spesielle brukergrupper 

 
Strategiske grep 

• Økt prioritering av lavterskel tilbud – lav kostnad med god effekt 
• Økt satsing på dagsentertilbud ulike brukergrupper 

 
Tiltak 

• Etablere nytt dagsenter for utviklingshemmede 
o Etableres og samlokaliseres med omsorgsbolig for brukergruppen 
o Etableres og samlokaliseres med avlastningssenter for utviklingshemmede 

barn og unge 
• Planlegging av nytt sentralt beliggende aktivitetssenter for eldre 
• Utarbeide strategi for lavterskel tilbud i kommunen 
• Kartlegge tilstand og egnethet på dagsenter/aktivitetssenter – behov for 

oppgradering og utvikling 
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9. Areal for tjenesteproduksjon 

 
 
 

Tjenesteareal 

Det er gjennomført en kartlegging av helse- og 
omsorgstjenestens arealbruk i sin 
tjenesteproduksjon. Arealet er kartlagt på 
funksjonsnivå, dette vil i de fleste tilfeller samsvare 
med et ansvarsområde/avdeling. Funksjonene er i 
henhold til «gammel» organisering i sektoren, noe 
som i stor grad samsvarer med dagens funksjoner, 
kun med den endring at noen kan være knyttet til en 
annen enhet enn tidligere. Kartleggingen er 
gjennomført i enhetene, Omsorg Stangnes, Omsorg 
Sør, Omsorg Sentrum, Helsehuset, Koordinerende 
enhet, Omsorg Nord og Omsorg Øysamfunn. I tillegg 
er enhet Barne- og ungdomstjenesten inkludert i 
kartleggingen.  Kommunalt ansvar innenfor NAV er 
ikke kartlagt, da statlig funksjon er ansvarlig for 
arealbruk i tiltaket.  
 
Kartlegging er gjennomført ved å kartlegge areal pr 
funksjon i en bygning. En bygning vil i mange tilfelle 
ha flere funksjoner. Det er definert fire typer areal i 
en funksjon, boenheter, tjenesteproduksjon, tjenestebase og teknisk areal. Når det gjelder 
tjenesteproduksjon skilles det på tjenesteproduksjon i et bygg med heldøgns omsorg, 
(BHO/sykehjem) eller tjenesteproduksjon i en funksjon som ikke har boligdel, f.eks. en 
helsestasjon eller et legesenter. 
 
Teknisk tilstand, funksjonalitet og om tjenestearealet 
har tilstrekkelig størrelse er kartlagt og gjennomført 
som en spørreundersøkelse til aktuelle ledere.  
Gjennomgående er det en stor andel av arealet som 
har tekniske mangler og er lite funksjonelt utformet. 
Utvikling av tjenesteareal har i liten grad fulgt 
utviklingen og behovene, spesielt når en ser på 
utviklingen av økt antall brukere/pasienter og økt antall ansatte. Det er tilfeller hvor 
bygning/areal er tatt i bruk for 30 år siden og hvor nye og økte arealbehov ikke er ivaretatt. 

Fordeling typer areal – Bergsodden sykehjem 

Boenheter 3038 
Tjenesteproduksjon 1313 
Tjenestebase 840 
Teknisk 1736 
Netto areal i bygget 6928 
Brutto areal for bygget 7800 

 
 

Typer areal  

Boenheter 
• Brukerens areal i egen boenhet 
• (leilighet, plass i institusjon) 
 
Tjenesteproduksjon i BHO/institusjon 
• Felles areal hvor det utføres tjenester mot 

bruker/pasient i en funksjon med 
boenheter, gjelder utenfor boenhet 

• (treningsrom, behandlingsrom, spiserom) 
 
Tjenesteproduksjon 
• Areal hvor det utføres tjenester mot 

bruker/pasient i en funksjon  
• (legesenter, helsestasjon) 
 
Tjenestebase 
• Areal for ledelse/adm/drift og personal  
• (drift hjemmetjeneste base) 
 
Teknisk 
• Areal for tekniske rom og trafikkarealer 
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Det meldes om dårlig ventilasjon, dårlig lysforhold, trange bad/wc som ikke er tilrettelagt for 
rullestolbrukere.   
 
Areal for indirekte pasientarbeid som medisinrom er i mange tilfeller ikke tilpasset behovet 
med hensyn til antall medikamenter til et større antall pasienter og som kan innvirke negativ 
på pasientsikkerheten. Arbeid med dokumentasjon/journalarbeid og samhandling med 
lege/sykehus og pårørende må foregå i små fellesrom hvor krav til taushetsplikt ikke 
overholdes.  Som for eksempel ved et tilfelle at et 40 kvm felles arbeidsrom brukes av inntil 
15 ansatte samtidig. 
 
Mange lokaliteter fremstår som mindre formålstjenlig som resulterer i dårlig arbeidsflyt og 
gir lav produktivitet. Det antas at deler av lokalitetene hvor det utøves tjenester mot bruker, 
ikke tilfredsstiller kravene til universell utforming. 
 
Areal etter type, i tjenestebaser og i institusjoner og bolig med heldøgns omsorg.  
(Boareal i ordinære omsorgsboliger ikke medtatt) 

Type Antall Netto Areal Brutto Areal 

Tjenestebase 55 8372  

Tjenesteproduksjon 26 5907  

Tjenesteproduksjon i BHO og institusjon 12 1476  

Areal i boenhet 17 13255  

Areal for teknisk  9449  

Totalt areal   38 460 53 844 

 
Dagens tjenestebaser fremstår som den type areal med de største utfordringer i forhold til 
tekniske løsninger, manglende funksjonalitet og for lite areal. Tjenesteproduksjonslokalene 
fremstår med største utfordring for små arealer. Mens tjenesteproduksjon i bolig med 
heldøgns omsorg og institusjoner fremstår med utfordringer knyttet til manglende 
funksjonalitet. Totalt areal i tjenestebase og tjenesteproduksjon er på 15 700 kvm. 
Tjenesteledere har vurdert disse til å burde vært på 17 000 kvm for å dekke dagens behov.  
 
Kartleggingen har dokumentert noen utfordringer i forhold til dagens behov: 

• Manglende garasjeanlegg for deler av bilpark 
• Manglende areal for arbeidsrom, møterom og kontorer 
• Manglende areal for medisinrom og lager 
• Garderober/wc og fasiliteter for ansatte som spiserom, har mangler og ikke tilpasset 

antallet brukere  
• Fellesrom hvor det utøves tjenester er ikke tilpasset antall brukere/pasienter 
• Bad/wc for brukere/pasienter har tekniske og funksjonelle utfordringer 
• Andre lokaler for tjenesteproduksjon som helsesenter/helsestasjon o.l. har for lite 

areal  
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Utfordringer: 
• Kompetansepersonell utnyttes dårlig der hvor mye av tiden brukes til transport 

mellom oppdrag og pasienter. Personell og kompetanse er en knapphetsfaktor, 
som ser ut for å øke. Alle tjenester kan ikke utføres perifert i pasientens hjem, 
kanskje må det i noen tilfelle gjennomføres tjenester i sentrale funksjoner og hvor 
pasient reiser til funksjon, og ikke hvor tjenesteyter reiser til pasient.  

• Institusjonalisering og boliggjøring av omsorg og tjenester bidrar til økt behov for 
arealer for tjenesteproduksjon. 

• Tjenestene prioriterer ikke nødvendig opplæring av pasienter, pårørende, frivillige 
og eget fagpersonell. Opplæring og veiledning, kompetansedeling mellom brukere 
og tverrfaglig arbeid er viktige elementer for å kunne forebygge og være bidrag til 
tradisjonell behandling. Funksjonelle arealer og systemer for gjennomføring 
mangler.  

• Dårlige og lite funksjonelle lokaliteter bidrar negativt for motivering og rekruttering 
av personell? 

• Gode tjeneste lokaler vil være en forutsetning for fremtidens krav til effektiv drift 
for å kunne begrense personellbehovet?  

 
Behovene frem til 2020 

• Lokaler for tjenesteproduksjon oppgraderes teknisk og areal utvides for å 
tilfredsstille dagens behov 

• Lokalisering og etablering av nye enhetsbaser jmf ny tjenesteorganisering  
 
Behovene 2020 – 2040 
Dagens arealbruk for tjenesteproduksjon (tjenestebase og tjenesteproduksjon) er kartlagt til 
15 000 kvm og der tjenesteledere har meldt om for lite areal er det beregnet et merbehov 
på 2 000 kvm for å dekke dagens behov.  
 
Fremskrevet arealbehov er beregnet med grunnlag i dagens arealbruk fordelt på antall 
årsverk i sektoren og fremskrevet i forholdsvis mot årsverksbehovet i 2040. Dette gir en 
økning i tjenesteproduksjonslokaler på 50 %.  Utvikling og utvidelse av tjenesteareal fordeles 
relativt jevnt over perioden mellom 2020 – 2040. Som det fremgår av tabellen under vil 
brutto areal (bebygd areal) være betydelig større. Bruttoareal vil være grunnlag for 
investeringsbehovet.  
 
Type Areal i dag Areal behov i dag Areal behov 2040 

Areal for tjenester (netto) 15 000 17 000 26 000 

Areal for tjenester (brutto) 21 000 24 000 36 000 
 
 
Strategiske grep 

• Etablere sentrale tjenestebaser i områder med mange brukere 
• Etablere sentrale funksjoner for ivaretakelse av utvalgte prosedyrer mot 

brukergrupper, fremfor ivaretakelse i eget hjem (kommunal poliklinikk) 
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• Nye bygg skal bygges smart, ha større effektivitet i tjenesteproduksjon og ha større 
effektivitet i drift og vedlikehold, enn i eldre lokaliteter. 

• Etablere moderne og fremtidsrettede lokaler for tjenesteproduksjon som bidrar til 
effektiv drift og gode arbeidsforhold for ansatte.  

 
Tiltak 

• Kartlegging og vurdering av tilstand og egnethet av arealer for tjenesteproduksjon 
• Oppgradering av objekter med kritisk behov 
• Utarbeide utviklingsplan for lokaler for tjenesteproduksjon 
• Utvikle strategi for fremtidens hjemmetjenester, kompetanse og organisering av 

tjenesteproduksjon. 
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10. Spesifikke tiltak 

 
 
 
Det er gjennomført en vurdering av muligheter og konsekvenser av fire spesifikke tiltak. Det 
er gjort en vurdering på å bygge en ekstra etasje med 24 sykehjemsplasser ved Bergsodden 
sykehjem. Sykehjemmet er delvis forberedt for et slikt påbygg. Videre er det gjort en 
vurdering av mulighetene for å bygge om tidligere Harstad sykehjem i Heggen når 
Helsehusets korttidsavdeling flytter ut. Hensikten er å vurdere mulighet for å bygge om 
eksisterende bygningsmasse til bolig med heldøgns omsorg. Det er også gjort en vurdering 
på behov og mulighet for å etablere en fjerde etasje i nytt Helsehus med formål om å flytte 
funksjoner fra andre sykehjem. Det siste tiltaket er en forstudie på muligheter for å etablere 
et nytt senter for utviklingshemmede, hvor en samlokaliserer tre funksjoner. 
 
 

Ekstra etasje Bergsodden sykehjem 

Problemstilling 
Vurdere bygging av en ekstra etasje på den delen av Bergsodden sykehjem som er bygd i én 
etasje.  Avklare muligheter, utfordringer og kostnader.   
 
Utredningen er gjennomført med bistand fra Asplan Viak.  
 
Vurdering, løsning og konsekvenser 
Det kan være gunstig driftsmessig å bygge en ny etasje. Dette vil kunne gi en ny avdeling med 
24 sengeplasser.  Avdelingen vil kunne benytte fellesfunksjoner som allerede er på plass i 
dag. Det nevnes personalgarderober, varemottak, vaskeri mm.  
 
Det er noen utfordringer i byggefasen når det forutsettes samtidig drift av sykehjemsplassene 
i etasjen under. Det nevnes støy, støv, fare for lekkasjer mm.  Rent teknisk er det 
gjennomførbart, men det får konsekvenser for drifta.  Avdeling Hagan består av 24 
sengeplasser fordelt på 3 fløyer. I praksis må utbyggingen skje fløy for fløy. Det kan ikke være 
drift i underliggende fløy, når det pågår byggearbeider.  Vi antar at bygging av en ekstra etasje 
vil ta ca et år.  Det betyr at sykehjemmet vil få redusert kapasiteten med 8 plasser det året 
utbyggingen pågår.   
 
En utbygging vil gi 24 nye sykehjemsplasser med tilsvarende organisering/løsning som i 
etasjen under. Midtkjerna vil få litt forskjellig innhold. Det bygges en gangbru over vestibylen 
slik at det kan etableres en direkteforbindelse til garderober mm.  Detaljer fremgår av rapport 
fra Asplan Viak datert 09.01.2018.  
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Den foreslåtte utbyggingsløsning utgjør i størrelsesorden 2.500 m2 nybygg. Basert på 
erfaringstall fra sammenlignbare prosjekt justert for lokale forhold, markedsmessige 
vurderinger og særskilte vurderinger av utbyggingsløsningen, vil dette koste ca.120 mill. Det 
er mulig å få inntil 42,5 mnok i tilskudd fra Husbanken.  
 
Anbefalt løsning 
En eventuell utbygging anbefales vurdert senere. 
 
En utbygging kan gi 24 nye sykehjemsplasser. Det er gunstig både investeringsmessig og 
driftsmessig å øke kapasiteten på eksisterende sykehjem på Bergsodden.  Besparelse ligger i 
å kunne bruke eksisterende fellesfunksjoner, og tomt/infrastruktur. 
 
 

Ombygging av tidligere Harstad sykehjem til bolig med omsorg 

Problemstilling 
Vurdere om eksisterende bygning kan bygges om til boliger med omsorg. Avklare muligheter, 
utfordringer og kostnader.   
 
Utredningen er gjennomført med bistand fra Norconsult. Harstad kommune har brukt 
Norconsult fordi de tidligere har vurdert bruk av sykehjemmet som Helsehus, og derfor 
kjenner bygningen godt.    
 
Vurdering, løsning og konsekvenser 
Bygningen brukes i dag som helsehus i påvente at nytt helsehus ved UNN Harstad.  Når nytt 
helsehus er ferdig, er det aktuelt å vurdere en annen bruk av denne bygningen.  Bolig med 
omsorg er et alternativ.   
 
Ombygging til bolig med omsorg er en hovedombygging. Det betyr at ombyggingen må 
baseres på samme teknisk forskrift som nybygg. Dette byr på utfordringer. Etasjehøyden med 
netto høyde under dekke ca 2,7 m er for lav med tanke på tilgjengelig plass for 
ventilasjonskanaler som skal føres fra sentralt ventilasjonsrom. Lydtekniske krav kan 
medføre at dekkene må påbygges. Dette reduserer tilgjengelig etasjehøyde ytterligere. I 
tillegg er bygningen lite fleksibel med tanke på ombygging. Det nevnes innvendige 
betongvegger, for liten dybde mellom yttervegg og korridor til å lage hensiktsmessige 
boenheter, inntrukne fasader for balkonger, mm. Det er mulig å bygge om til boliger, men 
det er ikke mulig å få til gode og arealeffektive løsninger.  
 
Mot Heggen Allé er det en til to etasjer under bakkenivå. Dette er ikke gunstig i forhold 
dreneringen rundt bygget. Dreneringen bør skiftes i forbindelse med hovedombygging, da 
den har begrenset levetid/funksjon.  På grunn av dybden og lite plass mellom bygningen og 
veien (Heggen Allé), vil utskiftingen av dreneringen bli en omfattende og kostbar jobb.   
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Husbanken krever at boliger for heldøgns omsorg skal ha enkel atkomst til utearealer som er 
tilrettelagt for brukergruppen. Det vil si universelt utformet uteareal og skjermet uteareal 
(sansehage) for demente. Det gjenværende utearealet som ikke beslaglegges av atkomster 
og parkering er randsoner omkring byggene og har verken størrelse, orientering eller 
fallforhold som er egnet for tiltenkt bruk.  
 
En ombygging vil kunne gi 27 boenheter. 
 
Relativt dyr utbygging i forhold til antall boenheter. Dårlig utnyttelse av tomta. Vanskelig å 
imøtekomme husbankens krav med tanke på investeringstilskudd.  
 
 
Anbefalt løsning 
Ombygging til bolig med omsorg anbefales ikke. Riving/nybygg kan vurderes.  
 
Bygningen er lite fleksibel og dårlig egnet for ombygging.  Ved ombygging til boliger får man 
dårlige og lite arealeffektive løsninger.  På grunn av lav etasjehøyde blir det vanskelig å bygge 
i hht tekniske forskrifter.  Det er heller ikke plass til å opparbeide egnede utearealer.  
 
 

Ekstra etasje på nytt helsehus 

Problemstilling 
Vurdere om det bør bygges en ekstra etasje på det planlagte helsehuset ved UNN Harstad. 
Avklare muligheter, utfordringer og kostnader.   
 
Det pågår arbeider med vurdering av innhold og utforming av et nytt helsehus plassert ved 
siden av UNN Harstad.  Norconsult er engasjert av Harstad kommune til utarbeiding av et 
skisseprosjekt for nytt helsehus.  En ekstra etasje på helsehuset er vurdert i sammenheng 
med pågående utredning. 
 
Vurdering, løsning og konsekvenser 
En arbeidsgruppe bestående av overleger fra Stangnes sykehjem og Slottet sykehjem har 
vurdert om de forsterkede avdelingene ved Stangnes og Slottet kan plasseres i det nye 
Helsehuset.  Den faglige konklusjonen fra gruppen er at de ikke anbefaler at forsterket 
avdeling Stangnes flyttes til Helsehuset. De er kommet fram til at forsterket avdeling ved 
Slottet kan drives som en selvstendig avdeling i en ny etasje i Helsehuset, men at dagens 
lokaler/lokalisering er best egnet for pasientene. Slottet har også plass for en fremtidig 
utvidelse av sengetallet. Ulempene vurderes som større enn fordelene.  De anbefaler derfor 
at forsterket avdeling ved Slottet ikke flyttes. 
 
Ny reguleringsplan for området er under utarbeiding. Denne vil gi hjemmel til bygging av 4 
etasjer på deler av helsehuset. Utbygget mot St. Olavsgt kan bare bygges i 3 etasjer på grunn 
av innflygningssone for helikopter.   
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Teknisk vil det være mulig å bygge en 4. etasje på inntil 1 400 m2 på planlagt helsehus. Det 
er andre utfordringer som skaper begrensninger. Det blir vanskelig å imøtekomme kravet til 
tilpassede utearealer. Dette er et av kravene som husbanken stiller ved vurdering av tilskudd. 
Kravet til parkeringsplasser er en annen utfordring.  Helsehuset bygges på sykehusets p-plass, 
noe som medfører at mer enn 100 p-plasser må erstattes. I tillegg genererer bygging av 
helsehus et behov for et stort antall nye plasser.  En 4. etasje vil kreve ytterligere p-plasser. 
Dette er løsbart, man det vil bli dyre plasser som må bygges under bakkenivå.    
 
Det er teknisk mulig å bygge en 4 etasje på helsehuset, men kravet til utearealer og parkering 
blir vanskelig/umulig å imøtekomme.   
 
Helsehusprosjektet er allerede et komplisert og kostbart prosjekt.  En ekstra etasje vil 
komplisere og fordyre ytterligere.  
 
Anbefalt løsning 
Bygging av en ekstra etasje på Helsehuset anbefales ikke. 
 
Komplisert, dyrt, vanskelig/umulig å imøtekomme kravet til utearealer og parkeringsplasser.  
Flytting av forsterket avdeling Slottet og forsterket avdeling Stangnes anbefales heller ikke. 
 
 

Bolig- og aktivitets senter for utviklingshemmede 

Problemstilling 
Det er behov for et nytt dagsenter for utviklingshemmede.  Muligheter, omfang, begrensninger og 
kostnader må vurderes. 
 
En arbeidsgruppe bestående av personer som jobber med utviklingshemmede har i 2017 
kartlagt behovene og anbefalt løsninger og innhold for et dagsenter.  Det foreligger en 
rapport fra gruppen.  Denne rapporten har vært grunnlag for å engasjere arkitektfirmaet 
Niteo til utarbeiding av et skisseprosjekt. Harstad kommune har rammeavtale med Niteo på 
arkitekttjenester. 
 
Vurdering, løsning og konsekvenser 
Det anbefales å bygge et senter på tomta mellom Byggeklossen barnehage og Rødbergveien.  
Det nye sentret vil erstatte avlastningssentret i Kanebogen, dagsentret i Kanebogen, 
dagsentret i Olavsgården.  I tillegg vil det kunne gi 14 nye omsorgsboliger. Det foreligger et 
skisseprosjekt datert 19. 01. 2018. 
 
På tomta er det tenkt plassert avlastningssenter, dagsenter, omsorgsboliger, kontorer og 
personalbase.  Det er beregnet et bruttoareal på 2342 m2.  Kostnadene er beregnet til ca 91 
mill. 
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Tomta eies av Harstad kommune, og er regulert til forretning/kontor/industri.  
Reguleringsplanen må endres for å gi hjemmel til en eventuell utbygging 
 
Tomta er relativt flat, har fin størrelse og vurderes som velegnet til denne type utbygging. 
Bebyggelsen er tenkt organisert som mindre enkeltbygg i to etasjer som bare delvis henger 
sammen fysisk.  Dette for å unngå et institusjonsliknende preg. Siden tomta er så pass stor, 
vil det være muligheter for framtidig utvidelser.  
 
Dagens tjeneste- og botilbud er spredt på flere lokasjoner og vurderes i stor grad som 
uhensiktsmessig og uegnet til den aktuelle bruken.  En samlokalisering som foreslått vil gi et 
bedre bo- og tjenestetilbud, samtidig som det gir en mindre sårbar drift.  
 
Anbefalt løsning 
En utbygging anbefales. 
 
 

Vurdering og anbefalt løsning for de fire tiltakene 

Ekstra etasje Bergsodden sykehjem 
En utvidelse av sykehjemmet er teknisk gjennomførbar og kan gjennomføres ved å redusere 
kapasitet med 8 plasser i byggeperioden.  
 
En utvidelse av sykehjemmet vurderes i forbindelse med utarbeidelse av helhetlig plan for 
utvikling av heldøgns omsorgsplasser og sees også i sammenheng med plan for spesialisering 
av sykehjemsfunksjonene og en fremtidig strategi for etablering av et senter for demente. 
Det foreligger i dag ikke avklarte vurderinger på økt behov for sykehjemsplasser. 
 
En utvidelse av sykehjemmet avventes og vurderes på nytt i sammenheng med helhetlig plan 
for heldøgns omsorgsplasser. 
 
Ombygging av tidligere Harstad sykehjem til bolig med omsorg 
Relativt dyr utbygging i forhold til antall boenheter. Dårlig utnyttelse av tomta. Vanskelig å 
imøtekomme husbankens krav med tanke på investeringstilskudd. Bygningen er lite fleksibel 
og dårlig egnet for ombygging.  Ved ombygging til boliger får man dårlige og lite arealeffektive 
løsninger.  På grunn av lav etasjehøyde blir det vanskelig å bygge i hht tekniske forskrifter.  
Det er heller ikke plass til å opparbeide egnede utearealer.  
 
Ombygging av eksisterende bygningsmasse til bolig med heldøgns omsorgsplasser anbefales 
ikke.  
 
Ekstra etasje nytt Helsehus 
Det er teknisk mulig å etablere en ekstra etasje, men det blir økonomisk krevende pga økte 
krav for særlige tilrettelegging av areal utendørs, blant annet parkering. Det vil være 
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utfordrende å tilfredsstille Husbankens krav til tilskudd. Fra faglig hold anbefales det å 
opprettholde dagens organisering av aktuelle funksjoner. 
 
Utbygging av en fjerde etasje på nytt Helsehus til de vurderte funksjoner anbefales ikke. 
 
Bolig- og aktivitetssenter for utviklingshemmede 
En nytt senter for utviklingshemmede vil kunne samlokalisere tre funksjoner som vurderes 
til å være positivt både for brukere og driften. Et nytt anlegg vil frigjøre areal i Olavsgården 
og i Kanebogen som kan vurderes ombygget til bolig med heldøgns omsorg. 
 
Det anbefales å bygge nytt felles senter for utviklingshemmede. 
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11. Velferdsteknologi og 

smarthusteknologiske muligheter i 
boenheter 
 

 
 

Smarthusteknologi  

Smarthusteknologi er en 
samlebetegnelse for 
informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT), 
anvendt i boliger, der de ulike 
komponentene kommuniserer 
med hverandre via et lokalt 
nettverk. Teknologien kan 
brukes til å overvåke, varsle og utføre handlinger etter valgte kriterier. Smarthusteknologi gir også 
mulighet for automatisert kommunikasjon med omverdenen, via Internett, ordinær fasttelefon 
eller mobiltelefon. 
 
Smarthusteknologi gir en helt annen fleksibilitet og funksjonalitet enn konvensjonelle anlegg og 
omgivelseskontroll, ved at enhetene kan programmeres til å reagere på meldinger som sendes i 
nettverket som er installert. For eksempel kan belysningen styres automatisk, eller lamper kan 
tennes når andre ting i huset skjer. 
 
Smarthus er betegnelsen på boliger som har installert smarthusteknologi. At boligen har god 
fysisk tilgjengelighet er en forutsetning for optimal utnyttelse av smarthusteknologien. 
(Smarthusteknologi- Planlegging og drift i kommunale tjenester, Deltasenteret 2004). 

 
 

Velferdsteknologi 

«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, 
sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne 
til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt 
funksjonsevne. 
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Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til 
pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, 
ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske 
løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller 
innleggelse i institusjon.» (Fagrapport om implementering av 
velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030). 
 
Velferdsteknologi handler om teknologisk assistanse der velferd leveres gjennom teknologi og 
brukes av- og understøtter brukeren, i samspill med kommune og/eller pårørende 
(Velferdsteknologiens abc, KS og Helsedirektoratet 2017). 
    
Hva skal velferdsteknologi (VFT) satsingen gi oss i Harstad kommune? 
• Muliggjøre at mennesker som etterspør helsehjelp kan føle trygghet, mestring og gis 

mulighet til å bo lengre hjemme 
• Bidra til å møte et økende behov for helse- og omsorgstjenester i årene som kommer 
• Muliggjøre at mennesker bedre kan mestre egen helse og sykdom 
• Øke kvaliteten på planlegging, samhandling og dokumentasjon 
• Legge til rette for at mer av helsepersonellet sin direkte tid, gis til dem som trenger den 

mest 
• Være et bidrag til at Harstad kommune leverer mer individuelt tilpassede og fleksible 

tjenester.  
 
Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene 2013-2030, peker på følgende kvalitative gevinster ved å ta i bruk VFT i 
helse- og omsorgstjenesten: 
 
Økt kvalitet i tjenesten 
• Økt trygghet for brukere, ansatte og pårørende 
• Økt mestring, selvstendighet, frihet og økt aktivitetsnivå for brukere.  
• Større frihet og redusert belastning i hverdagen for pårørende (slapper mer av, mindre 

stressende, sover bedre, færre bekymringer).  
• En del ansatte opplever mer trivsel, økt faglig kvalitet, kunnskap og innsikt i tjenesten, 

og større bevissthet rundt arbeidsprosesser. Noen ansatte oppgir imidlertid også 
utrygghet, usikkerhet og bekymring, noe som peker på et behov for opplæring og klare 
rutiner knyttet til bruk. 

 
Spart tid 
• Reduksjon i antall hjemmebesøk 
• Mer effektiv og sikker medisinhåndtering 
• Mindre tid til nøkkelhåndtering, mer fleksibilitet og enklere samhandling mellom 

ansatte og brukere ved bruk av e-Lås.  
• Kommunene melder også tilbake at bruk av velferdsteknologiske løsninger gir mindre 

uro og behov for konflikthåndtering rundt urolige brukere. 
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Unngåtte kostnader 
• Reduksjon i antall hjemmebesøk 
• Redusert avlastningsbehov (GPS) 
• Reduksjon av bemanning 
• Frigjøre ressurser til å gjøre nødvendige helsefaglige oppgaver 
 
Utfordringer  
Ved riktig bruk av smarthusteknologi og velferdsteknologiske løsninger kan innbyggerne i 
større grad hjelpes til å hjelpe seg selv, og kommunen kan bruke sine ressurser på nye måter. 
Innføring av VFT innebærer imidlertid noen utfordringer, og for å lykkes med dette er det 
noen forutsetninger som må være på plass:  
• Målsettinger og endringsprosesser må forankres i hele kommunen, både politisk, 

administrativt og faglig innenfor ledelse, ansatte, IT – og driftstjenesten.  
• Rom for tverretatlig samarbeid 
• Alle må ha et eierskap til endring av tjenesten, og det må skapes en kultur for 

endringen.  
• Endring i tankesett fra tradisjonell praksis til nye måter å jobbe på, F.eks. at økt behov 

for bistand ikke behøver å bety behov for plass i institusjon. Dette krever god opplæring 
og endringsvilje både hos innbyggerne og ansatte i tjenesten.  

• Endring av organisering 
• Endring av arbeidsmetoder 
• Behov for kompetanseheving 
• Infrastrukturen må være på plass i hele kommunen, «internettilgang/mobildekning». 
• System for forvaltning, drift og vedlikehold 
• Iverksetting av velferdsteknologi må skje på bakgrunn av kartlegging av brukernes 

reelle behov. Først da kan man lykkes med å tilby riktig løsning til motiverte brukere. 
 
Når velferdsteknologi tas i bruk vil man kunne møte ulike typer etiske utfordringer. Dette for 
eksempel knyttet til ivaretakelse av: 
• Autonomi, integritet, verdighet  
• Konfidensialitet, rett til privatliv  
• Tid til menneskelig kontakt og relasjoner  
• Nye involverte grupper: Pårørende, teknologileverandører, personell for vedlikehold av 

teknologi 
• Nye ansvarsområder for helsepersonell og pårørende  
• Interessekonflikter: Tjener velferdsteknologi pasienter/brukere, helse- og 

omsorgspersonell, helsetjenesteytere eller industrien?  
• Fremme av instrumentell rasjonalitet på bekostning av omsorgsrasjonalitet (med fokus på 

lidelse, fortvilelse, plage, håp, og mestring) 
 

Det er viktig at man er bevisst dette og arbeider aktivt med å møte utfordringene på best mulig 
måte. 

Ved å ta i bruk velferdsteknologi må kommunen være klar over og bevisst på at det vil kreve 
organisasjonsendringer.  Nye oppgaver vil oppstå, og maktbalansen vil bli forrykket, mellom 
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skift, mellom leder og underordnet og mellom de som takler den nye teknologien og de som 
ikke gjør det. 

Behovet for kommunikasjon vil bli større. Det gjelder på tvers av skift, mellom ansatte og 
mellom kommunale instanser. Kommunen tar i dag for liten grad i bruk kompetanse på tvers 
av tjenesteområder. 

Forskningen viser at det er avgjørende for kommuner og virksomheter å ta disse 
utfordringene på alvor.  Det anbefales at teknologi må følges opp av en plan for 
kompetanseheving for de ansatte og for tjenesteinnovasjon. 

 

Helsedirektoratets anbefalinger om velferdsteknologiske løsninger i 
norske kommuner 

Digitale trygghetsalarmer  
Digitale trygghetsalarmer regnes nå som standard. Det er anbefalt at kommunene: 
• Går direkte fra analoge til fulldigitale løsninger 
• Tilbyr mobile trygghetsalarmer 
• Gjennomfører overgangen i god tid før det analoge telefonnettet fases ut, senest i 

2018 
• Bruker IP som hovedbærer for kommunikasjon 
• Tar med viktige funksjonskrav til digitale trygghetsalarmer i sine anbudsdokumenter  

 
Harstad kommune har i dag trygghetsalarmer av typen Tunstall Caresse GSM apparater. Dette 
er alarmer som overfører alarmvarsel via analoge signaler, men som omformes til digitale 
signaler for å tolkes i vårt digitale mottak ved hjelp av sikker alarmoverføring. Sikker 
alarmoverføring skjer via programvare levert av Addsecure.  Slik sett er vi forberedt til å takle 
overgangen når det analoge telefonnettet fases ut. Alarmene er imidlertid ikke etter 
Helsedirektoratets an befaling av fulldigitaliserte alarmer. Alarmene som benyttes i Harstad 
kommune i dag, er ikke mobile alarmer. Harstad kommune hadde ved årsskiftet 2017/2018, 
451 trygghetsalarmer i drift. 
 
Alarmmottaket for trygghetsalarmer er i dag fysisk plassert ved UNN 
Harstad og bemannet av legevaktsentralen i samarbeid med Akutten. Det 
er Hjemmetjenesten som er utrykkende enhet. Alarmmottaket slik det 
fremstår i dag, kan ikke utbygges med flere typer varsler, feks fallalarm, 
døralarm mm, da disse ikke lar seg tolkes/skilles fra hverandre i dagens alarmmottak. Harstad 
kommune har pr dd heller ikke på plass responstjeneste som takler en slik utvidelse. 
Hjemmetjenesten som i dag er responssenter er ikke dimensjonert til å takle flere 
alarmutrykninger enn hva standard trygghetsalarm innebærer og er allerede en utfordring å 
respondere tilfredsstillende på.  Kommunens velferdsteknologiprosjekt arbeider med fremtidig 
trygghetsalarmløsning i Harstad kommune. Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste og utløser 
egenandel for både installasjon og abonnement for den enkelte bruker.  
 
 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpgef-_PPXAhWnIpoKHXMGD4YQjRwIBw&url=http://docplayer.me/56455512-Agenda-implementering-av-velferdsteknologi-hvordan-kan-kommunene-mote-utfordringene-funn-fra-forskningsprosjektet-digitalt-tilsyn.html&psig=AOvVaw3oIhmMScWZF_9ocuD50DSG&ust=1512601258559453
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Responssenter 
Responssenter er en teknisk løsning som skal gi støtte for responssentertjenestens behov for å 
motta, vurdere, dokumentere og respondere på varslinger fra velferdsteknologiske løsninger. I 
dette inngår utveksling av informasjon med fagsystemer i helse- og omsorgssektoren. 
 
For å kunne legge til rette for utbygging av velferdsteknologisk løsninger bør Harstad kommune 
etablere/knytte seg til en døgnbemannet responssentertjeneste for trygghets- og 
varslingsteknologi i helse og omsorgstjenesten. Et responssenter betinger en sentral og lokal 
infrastruktur og kobling mot Elektronisk pasientjournal (EPJ). Responssenter bør ses i 
sammenheng med eksisterende Legevaktsentralsentral og/eller ved etablering av nytt Helsehus 
samt vurderes i samarbeid med andre kommuner. Responssenter er grunnleggende for videre 
utvikling av digitale tjenester og et område som må prioriteres, da dette vil være «grunnmuren» 
for videre utbygging av alarmløsninger. Velferdsteknologiprosjektet i Harstad kommune har i 
samarbeid med det interkommunale velferdsteknologiprosjektet, fokus på fremtidig løsning for 
responssenter. 
 
Elektronisk medisineringsstøtte  
Dette omfatter både elektroniske multidosedispensere og elektroniske rondell-
løsninger hvor pillene legges manuelt inn i en «karusell» med kamre. 

 
Gjennom velferdsteknologiprosjektet er Harstad kommune i samarbeid med 
Kvæfjord og Skånland kommune i gang med klargjøring for utprøving av 
multidosedispenser av typen Evondos. Utprøvingen skal foregå i hjemmetjenesten sentrum og 
iverksettes i februar 2018. 
 
Elektronisk dørlås (e-lås) 
Det anbefales generelt tilbud om elektroniske dørlåser til alle tjenestemottakere, og at 
kommunen installerer elektroniske dørlåser ved bygging og renovering av omsorgsboliger. 
Samme anbefaling gis til private utbyggere av boliger i kommunen. 

 
Harstad kommune benytter i dag manuelt nøkkelbokssystem i forbindelse med helsetjenester i 
hjemmet. Systemet er gammelt og nye sylindere til boksene lar seg ikke skaffe lengre og bærer 
preg av en del plunder og heft i hverdagen. Harstad kommune må etablere nytt 
nøkkelbokssystem. Enkelte institusjoner i kommunen har elektronisk dørlås knyttet til 
beboerrom samt adgangskontroll til avdelinger. Det anbefales en helhetlig løsning der samme 
system kan benyttes både i brukeres hjem og på institusjon. Harstad kommune 
arbeider gjennom velferdsteknologiprosjektet med vurdering av mulige 
løsninger knyttet til elektronisk dørlåser. Det planlegges gjennomført en 
dialogkonferanse med ulike leverandører av elektroniske dørlåssystemer i løpet 
av 2018 for å innhente kunnskap om aktuelle løsninger. 
 
Digitale tilsyn 
Kommunene anbefales å se på mulighetene for å innføre digitalt tilsyn som en del av sitt 
tjenestetilbud både i hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg. Digitalt tilsyn innebærer et 
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system for sanntidsoverføring av stillbilde fra pasientrom. Planlagte tilsyn registreres etter 
forhåndsbestemte tidsintervaller, automatisk, ved aktiv/passiv varsling, eller manuelt. Lagres i 
EPJ med nødvendig ivaretakelse av sikkerhet og personvern.  
 
Harstad kommune har pr dd ikke tatt i bruk digitalt tilsyn i helse og omsorgstjenestekontekst. 
Imidlertid er det brukere som har utstyr innvilget av NAV HMS som muliggjør videotilsyn. Dette 
er da i tilknytning til boliger med heldøgns omsorg, institusjoner eller i private hjem der pårørende 
er administrator. Digitale tilsyn planlegges utprøvd på et utvalg av brukere av nattjenesten i løpet 
av 2018. 
  
Lokaliseringsteknologi 
Varslings- og lokaliserings-teknologi synes særlig aktuelt som tilbud til personer med demens (i 
en tidlig fase av sykdommen) og annen kognitiv svikt. Slike løsninger bør tilbys i nært samspill 
med pårørende 
 
Harstad kommune har ikke tatt i bruk GPS i helse- og omsorgstjenesten. Noen pasienter 
(barn/voksne med epilepsi) som fyller kriteriene til NAV HMS, har GPS innvilget med varsling til 
sine pårørende. GPS varsling er pr dd ikke et område det arbeides aktivt med i velferdsteknologi-
prosjektet og krever en avklaring av responssentertjeneste før iverksettelse.  
 
Oppgraderte sykesignalanlegg 
Kommuner som skal oppgradere pasientvarslingssystem i sykehjem og omsorgsboliger anbefales 
å velge systemer som muliggjør passiv varsling fra beboerleiligheter og rom ved behov. 

 
Sykesignalanleggene i kommunen gir aktiv varsling via snorbrytere eller andre tilpassede 
utløserbrytere til håndholdte telefoner og/eller korridordisplay, og betjenes av personalet på 
vakt. Anleggene muliggjør også tilkoblinger av sensorteknologi, f.eks. fallalarm. Ved planlegging 
av nytt helsehus anbefales det at det gjøres en helhetlig vurdering ved valg av 
sykesignalanlegg/alarmløsning som også ivaretar behov for passiv varsling ved hjelp av 
sensorteknologi. GPS varsling bør vurderes i denne sammenhengen som en utvidelse av 
sykesignalanlegget. 
 
 
Logistikkløsning for mer optimalisering av kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester  
Det anbefales at alle kommuner innfører logistikkløsninger for å optimalisere og 
planlegge arbeidslister med kjøreruter i hjemmebaserte tjenester. 
  
Det har vært gjort erfaringsutveksling med andre kommuner 
som har tatt i bruk logistikkløsninger av typen Spider i 
hjemmetjenesten, men veien videre for Harstad kommune er i 
dette tilfellet ikke avklart. 
 
Opplæring som danner grunnlag for felles tankesett og felles forståelse for hverdagsmestring og 
bruk av velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten er igangsatt. Gjennom 
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hverdagsrehabiliteringsprosjektet pågående siden 2014, er hverdagsmestring satt i fokus 
gjennom målrettet opplæring, veiledning og tverrfaglig samarbeid satt inn i felles system. 
Velferdsteknologiens abc som er et nasjonalt opplæringsprogram i regi av KS og Helsedirektoratet 
er igangsatt med over 50 deltakere fra helse og omsorgstjenestene i Harstad kommune. 
Kommunen har utvidet sitt velferdsteknologiske arbeid på systemnivå gjennom å ha inngått 
interkommunalt samarbeid der Harstad, Kvæfjord, Skånland og Tjeldsund har forpliktet seg til 
samarbeid.  
 
Anbefalt minstestandard 
Basert på gode løsninger som allerede er i bruk i Harstad kommune i dag, samt anbefalinger fra 
Helsedirektoratet, er følgende å anbefale som et minimumsnivå av Velferdsteknologi og 
smarthusteknologi ved planlegging av nye, eller renovering av etablerte kommunale 
omsorgsboliger/boliger med heldøgns omsorg og institusjoner i Harstad kommune. 
 
Omsorgsboliger/bolig med heldøgns omsorg (Listen er ikke uttømmende) 
• Elektronisk dørlås i hjemmetjenesten som er kompatibelt med adgangskontroll i 

kommunale institusjoner 
• Toveis kommunikasjon i porttelefonanlegg  
• Dørsensor ytterdør og annen bevegelsesdetektorer/tilstedeværelsedetektorer med varsling 

til responssenter. 
• Elektronisk regulert åpning/lukking av dør i fellesareal  samt beboers leilighetsdører som 

standard. 
• Elektronisk regulering av vindu, solavskjerming, lys, varme, tv og radio regulert/styrt via 

omgivelseskontrollsystem. 
• Automatisk lys utløst av bevegelsesdetektor på strategiske steder 
• Digital mobil trygghetsalarm med GPS med mulighet for utbygging av annen 

sensorteknologi ut fra individuelle behov. (fallsensor for eksempel). Varsling til 
responssenter. 

• Videokommunikasjon 
• Lagt til rette for bruk av digitalt tilsyn 
• Lagt til rette for bruk av elektronisk medisinstøtte. 
• Teleslyngeanlegg 
• Spyl/tørk toalett  
• Heve/senke løsning på kjøkken og baderoms innredninger 
• Trådløst internettilgang (wi-fi) 
• Tilrettelagt for montering av takheis 
• Baderomstørrelse og innredning spesielt tilpasset personer med nedsatt 

bevegelsesevne og lite restkraft.  
• Ladepunkt for elektromedisinsk utstyr 
• Automatisk brannvarsling til brannvesenet 
• Fullsprinklet 
• Heissjakter i omsorgsboliger tilpasset båretransport 
Institusjoner (Listen er ikke uttømmende) 
• Dørautomatikk på fløydører, korridordører, hovedinngang. 
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• Porttelefon montert ved hovedinngang.  Mottak til definert adresse (vaktrom, dect-
telefon), sikrer rask og god inngang for besøkende. 

• Elektronisk nøkkelskap for nøkler som skal være tilgjengelig for ansatte i bygget 
• Kameraovervåking av korridorer med skjerm på vaktrom. 
• Infoenhet plassert ved inngangspartiet. Gir elektronisk informasjon om hvor pasienten 

bor i tillegg til info og aktiviteter etc. 
• Trådløst internettilgang (Wi-Fi). 
• Teleslyngeanlegg. 
• Tøyautomat for utlevering av arbeidstøy. 
• Alle medisinrom installert med innbruddsalarm 
• Pasientvarslingsanlegg basert på aktiv varsling fra pasient eller ansatt, samt passiv 

varsling i form av sensorteknologi.  
• Utendørs lokalisering. GPS løsning. Utvidet funksjon av sykesignalanlegg. 
• Innendørs lokalisering.  System for innendørs lokalisering i første rekke for å knytte 

adgangskontrollerte funksjoner til pasient. System må kunne styre dørlåssystem 
elektronisk, og gi pasienten styrt adgang til passering av dører.  

• Elektroniske dørlås på pasientrom og eventuelt også ut av avdeling/mellom 
avdelinger/ut av bygget. Reagerer på «posisjoneringsenhet» som bæres av pasient. 
Låssystem overstyres automatisk når pasient er i nærheten av dør, basert på om 
adgang for passering tillates eller ikke. Personalet bærer «sender/mottaker» som 
overstyrer dørlås i alle tilfeller. Teknologien må kunne overstyres – slik at personalet 
aktiverer og slår av dørlås automatisk på enkelte rom. Får man pasienter inn som ikke 
mestrer å bruke dørlås automatikk eller det av andre grunner er uhensiktsmessig med 
slik automatikk, må det være mulig og individuelt tilpasse låsing av pasientrom.  

• Digitalt tilsyn- System for sanntidsoverføring av stillbilde fra pasientrom. 
• Voldsalarm for ansatte.  
• Omgivelseskontroll. I pasientrom, oppholdsrom og fellesarealer. skal ha enkel og 

brukervennlig styring med mulighet for tilpasning til brukssituasjonen i rommet, og 
individuell tilpasning til den enkelte pasient. Innbefatter for eksempel:  

o Utvendig solavskjerming med sol-/vind-sensor og manuell overstyring. 
o System for regulering av lys, varme  
o Automatisk lys på pasientrommet ved utløst pasientalarm 
o Sengealarm med bevegelsessensor 
o Nattbelysning på gulv mellom seng og bad 
o Bevegelsesdetektor slår automatisk på lys på badet 
o Vandrealarm på inngangsdører i boenheter 
o Mikrobrytere på alle ytterdører koblet over alarmanlegget  

• Skinne for takheis mellom seng og bad.   
• Baderomstørrelse og innredning spesielt tilpasset personer med nedsatt 

bevegelsesevne og lite restkraft.  
• Ladepunkt for elektromedisinsk utstyr  
• Støtdempende gulv som skal forebygge skader ved fall.   
• Automatisk brannvarsling til brannvesenet.  
• Fullsprinklet. 
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• Mulighet for montering av støttehåndtak 
 
Tiltak 
Harstad kommune må ved etablering eller renovering av kommunale boliger og institusjoner, 
sørge for å legge til rette for at smarthusteknologi og velferdsteknologiske løsninger som 
beskrevet i helsedirektoratets anbefalinger og minimumsnivå av teknologi som beskrevet i 
oversikten over, kan tas i bruk ved behov.  
 
Dette innebærer at Harstad 
kommune må utarbeide en 
overordnet velferdsteknologi 
plattform. Plattformen skal 
sikre en åpen arkitektur for 
bruk av tilknyttet smarthus- 
og velferdsteknologisk utstyr. 
Være en felles 
utstyrsadministrasjon, samt 
tydeliggjøre mottak og 
oppfølging av hendelser og 
driftsmeldinger.  
 
Det må etableres en 
rammeavtale med en hovedleverandør for velferdsteknologiske løsninger som skal 
hensyntas ved entreprise på nybygg og rehabiliteringer.  
 
Kommunen må avsette tilstrekkelig med ressurser i arbeidet med innføring av 
velferdsteknologi slik at gode planer kan utarbeides, iverksettes og følges opp, samt sikre at 
det arbeides systematisk med opplæring av ansatte og gis god informasjon til kommunens 
innbyggere underveis. 
 
En målrettet bruk av velferdsteknologi vil innebære en økning av kostnader knyttet til både 
investering og drift av utstyr. I tillegg vil det måtte gjøres en vurdering og avklaring av hvor 
mye av kostnaden som bruker må dekke via egenandel for de ulike tiltak. Imidlertid er dette 
kostnader som på sikt vil være med å gjøre helse- og omsorgstjenesten i stand til å 
imøtekomme det økte antall tjenestemottakere vi vet vil komme i årene fremover, men da i 
større grad innenfor de samme personellressurser som vi disponerer i dag. Dette er 
kostnader kommunen må være villig å investere i dersom man skal kunne lykkes i arbeidet.  
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Infrastruktur IKT 

Det er for en tid tilbake gjennomført en kartlegging av bredbånd og status på kommunale PC-
er i helse og omsorgssektor. Det er iverksatt en del tiltak, blant annet oppgradering av 
bredbånd, slik at kapasitet pr dags dato på bredbånd er bra på de fleste lokasjoner. Det er en 
målsetting om at alle lokasjoner skal være tilknyttet fibernett. 
 
Utfordringer på IKT området i tiden fremover: 

• Trådløst nett, dekning for pasienter 
• God nok kapasitet på bredbånd fremover 
• Utskifting av eldre pc- park 
• Utskifting av eldre pc- skjermer 
• Vurdering av flere bredbåndslinjer på enkelte lokasjoner 
• Infoskjermløsning som kan brukes for bestilling av taxi, beboerliste ved brann, kart 

over bygg for ambulansetjenesten og generell info 
 
Andre utfordringer vil være behovet for utbygging av sensorer i forbindelse med å ta i bruk 
velferdsteknologi, hvor det det vil kreve store investeringer av infrastruktur i eldre bygg. 
 
Utfordringer  

• Avklaring i forhold til organisering og etablering av responssenter 
• Avklare og anskaffe teknologisk plattform for velferdsteknologi 
• Ressurser og kompetanse for system- og metodeutvikling, samt implementering 
• Etablering av FDV organisasjon for et nytt funksjonsområde 
• Behov for økt kompetanse hos bruker og ansatte 
• Finansiering av infrastruktur og utstyr samt avklaring på egenbetaling for bruker 

 
Tiltak 

• Styrking av utviklingsprosjekt for velferdsteknologi 
• Finansiering av infrastruktur 
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12. Økonomi 

 
 
 

Investeringskostnader 

Det er gjort en vurdering på kostnader av ulike investeringsprosjekter. Kostnadsestimat pr 
kvm er basert på erfaringstall for byggeprosjekter i Harstad kommune.  

• Småhus kr 60 000,- pr kvm 
• Ordinær bolig/leilighet kr 40 000,- pr kvm 
• Omsorgsbolig kr 40 000,- pr kvm 
• Tjenestebase kr 40 000,- pr kvm 
• Bolig med heldøgns omsorg kr 44 000,- pr kvm 
• Institusjon kr 46 000,- pr kvm 

 
Etablering av bolig med heldøgns omsorg (BHO) antas å koste like mye som et 
sykehjem/institusjon pga økt krav større boenheter og større omfang av fellesarealer, samt 
krav til å seksjonere bygget i mindre enheter for å tilpasse disse til personer med demens. 
 
Finansiering av et investeringsprosjekt med bolig med heldøgns omsorg:  

• Tilskudd Husbank  
• Redusert merverdi avgift 
• Netto kostnad finansieres ved lån 

o Husleie som dekker både investering og drift av bolig, samt felles areal 
o Kommunen dekker kostnad, investering og drift, for tjenestebase 

 
Finansiering av et investeringsprosjekt med sykehjem: 

• Tilskudd Husbank  
• Redusert merverdi avgift 
• Netto kostnad finansieres ved lån 

o Egenbetaling bruker (kapitalutgifter kan ikke være en del av 
beregningsgrunnlaget) 

o Kommunen dekker netto kostnad  
 
Ved en utbygging av et nytt prosjekt som institusjon av samme størrelse som Bergsodden 
sykehjem ville i dag gitt en brutto kostnad på ca 400 mnok, hvorav tilskudd Husbank og 
reduksjon av merverdiavgift kan utgjøre 50 % av kostnaden. Kommunen finansierer dermed 
ca 200 mnok av investeringen. 
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Driftskostnader og egenbetaling for bruker 

Hovedprinsippene for dekning av driftskostnader for boligen i boform omsorgsbolig/bolig 
med heldøgns omsorg og velferdsbolig, er at disse dekkes av brukeren. Husleie dekker 
investerings- og driftskostnader for egen boenhet og felles arealer. Brukeren betaler ikke for 
helsetjenester, men andre individuelle tjenester som brukeren ønsker og har behov for. I 
institusjon/sykehjem er prinsippet at bruker betaler en prosentvis andel av egen inntekt. 
Kapitalutgifter kan ikke være en del av egenandelsgrunnlaget. Egenandel gjelder for alle 
tjenester i institusjon. 
 
Kostnadselementer ved tjenesten for brukeren 

 Institusjon Bolig med heldøgns 
omsorg 

Omsorgsbolig 

Egenandel for pasient Egen forskrift om 
egenandel for helse og 
omsorgstjenester 
Døgnsats ved opphold 
under 60 døgn 
Vederlag ved opphold over 
60 døgn 

Egen forskrift om 
egenandel for helse og 
omsorgstjenester 
Egenandeler og 
egenbetaling av tjenester 
samme som for ordinær 
hjemmesykepleie 

Egen forskrift om 
egenandel for helse og 
omsorgstjenester 
Egenandeler og 
egenbetaling av tjenester 
samme som for ordinær 
hjemmesykepleie 

Mat og drikke Inngår i vederlag Brukeren betaler  Brukeren betaler 
Medisiner Inngår i vederlag Brukeren betaler Brukeren betaler 
System og utstyr for 
administrering av 
medisiner 

Inngår i vederlag Brukeren betaler Brukeren betaler 

Vask av tekstiler Inngår i vederlag Brukeren betaler Brukeren betaler 
Inventar Inngår i vederlag Brukeren betaler Brukeren betaler 
Legetilbudet Inngår i vederlag Brukeren betaler Brukeren betaler 
Hjelpemidler Inngår i vederlag Etter behov, dekkes av 

folketrygden 
Etter behov, dekkes av 
folketrygden 

Tilbud om praktisk bistand Inngår i vederlag Brukeren betaler 
egenandel 

Brukeren betaler 
egenandel 

Tannlege Inngår i vederlag Brukeren betaler Brukeren betaler 
Fotpleie, frisør Brukeren betaler  Brukeren betaler  Brukeren betaler  
Andre produkter Brukeren betaler Brukeren betaler Brukeren betaler 
Renhold Inngår i vederlag Bruker organiserer og 

betaler 
Bruker organiserer og 
betaler 

Forsikring Brukerbetalt 
innboforsikring 

Brukerbetalt 
innboforsikring 

Brukerbetalt 
innboforsikring 

 
 

Lån og tilskudd Husbanken 

Grunnlån 
Grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny 
og eksisterende bebyggelse, fremskaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i 
etableringsfasen, og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Lånet skal bidra til å oppnå 
boligpolitiske målsettinger som ellers ikke vil bli oppnådd. Forbrukere, utbyggere, borettslag, 
kommuner, fylkeskommuner, selskaper og andre aktører kan søke om grunnlån. 
 
Grunnlån kan gis til kjøp av utleieboliger til boligsosiale formål, omsorgsboliger, 
sykehjemsplasser og lokaler for omsorgstiltak. 
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Grunnlån kan gis til oppføring og kjøp av utleieboliger til firma som har som formål å eie, 
forvalte og leie ut boliger. Det må inngås tilvisingsavtale og samarbeidsavtale med 
kommunen. 
 
Tilskudd til utleieboliger 
Tilskuddet skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. En 
bolig er egnet når den har tilfredsstillende standard, og funksjonene og lokaliseringen er 
egnet for den som skal bo der. Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer og 
familier som ikke har mulighet til å skaffe seg eller opprettholde et tilfredsstillende 
boforhold på egenhånd. Husbanken kan gi tilskudd til kommuner som sannsynliggjør at 
prosjektet bidrar til flere egnede kommunalt disponerte utleieboliger og en mer 
formålstjenlig boligmasse. Husbanken kan gi tilskudd til selskaper og andre som har til 
formål å leie ut boliger til vanskeligstilte. 
 
Tilskudd kan gis til å oppføre boliger, å kjøpe boliger, å bygge om andre bygg til boliger   
 
Det skal ikke gis tilskudd til vedlikehold eller rehabilitering ut over det som følger av første 
ledd. Utleieboligene skal være egnet for forskriftenes målgruppe, og bør spres i vanlige og 
gode bomiljøer. Tilskudd til prosjekter med samlokaliserte boliger kan ikke gis dersom 
boligene får et institusjonsliknende preg. Disse boligene skal spres i vanlige og gode 
bomiljøer. 
 
Investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger 
Tilskuddene skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig 
av alder, diagnose eller funksjonshemming.  
 
 «Det legges til grunn at omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd er universelt 
utformet og tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt. Slik utforming og 
tilrettelegging skal skje i tråd med Demensplan 2020 og i tråd med formålet for 
ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming. Det innebærer små avdelinger og 
bofellesskap lokalisert som en del av nærmiljøet i tettsteder og bydeler, gjerne med sambruk 
av fellesarealer til hjemmetjenester, dagaktivitetstilbud, kantine/kafeteria og lett tilgang til 
tilpasset uteareal, forretninger og transport.»  
 
Fremtidens sykehjem og omsorgsboliger må utformes ut fra de behov morgendagens 
brukere har. Det vil være brukere i alle aldersgrupper. Noen er inne til kort tids rehabilitering, 
noen skal tilbringe livets siste dager, andre skal leve et langt liv der, med bistand fra helse- 
og omsorgstjenesten. Dette krever et mangfold av boformer. Moderne og godt utstyrte 
lokaler er også avgjørende for effektiv drift og et godt arbeidsmiljø for de som vil arbeide i 
denne sektoren. Regjeringen satser derfor mange milliarder på utbygging av nye og 
modernisering av gamle sykehjem og omsorgsboliger. 
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Omsorgsboligene og sykehjemsplassene skal bebos av personer med behov for heldøgns 
helse- og omsorgstjenester. Dette er en forutsetning for tildeling av tilskuddet.  
 
Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av 
pleie- og omsorgsplasser.  

• plass i institusjon  
• omsorgsbolig til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester 
• fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger for å oppnå heldøgns tjeneste 
• lokaler for dagaktivitetstilbud 
• døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp  

 
Tilskuddet kan bare gis til kommunen, og kan ikke videre tildeles. Kommunen avgjør selv 
om den vil eie sykehjemsplassene/omsorgsboligene selv eller om kommunen skal 
fremskaffe sykehjemsplassene/ omsorgsboligene gjennom avtaler på forretningsmessig 
basis. Kommunen må i tillegg selv avgjøre om driften skal settes ut. 
 
Fra 2021 vil det være krav om netto tilvekst for å få tildelt tilskudd. Denne ordningen skal 
gradvis innføres i 2017, 2018, 2019 og 2020. Om lag 20 prosent av tilsagnsrammen i 2017 
skal forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen skal økes til henholdsvis 40, 
60 og 80 prosent de neste årene. 
 
Pleie- og omsorgsplassene med netto tilvekst som Husbanken gir tilskudd til i prosjektet, skal 
gi en tilsvarende økning av kommunens totale antall pleie- og omsorgsplasser i minst ti år fra 
søknadstidspunktet. 
 
Tilskuddet avskrives med 3,33 % pr. fullført år fra utbetalingsdato når avskrivningsperioden 
er på 30 år. Der avskrivningsperioden er på 20 år, avskrives tilskuddet med 5 % pr. fullført år 
fra utbetalingsdato. Hvis sykehjemsplassene/omsorgsboligene i løpet av de første 30 årene 
etter utbetaling selges/ overdras til andre eller ikke brukes til de formål som er forutsatt ved 
tilskudds- tildelingen, skal Husbanken som hovedregel kreve at kommunen betaler tilbake 
investeringstilskuddet i sin helhet. Dette gjelder uavhengig av om det er kommunen eller 
helseforetak som bruker plasser i strid med forutsetningene. For tilskudd innvilget i årene 
2008 til 2010 skal Husbanken på tilsvarende måte kreve slik tilbakebetaling de første 20 
årene. 
 
 

Merverdiavgift 

Kommunene fikk i 2004 rett til kompensasjon for merverdiavgift. Retten til 
momskompensasjon gjelder i hovedsak ikke boliger. Dette for å likestille private og 
kommunale utleiere. I loven gjøres det unntak for boliger til helse- og sosiale formål. I følge 
Skattedirektoratet/Finansdepartementet gjelder unntaket bare boliger tilrettelagt for fysisk 
funksjonshemmede. Kommunene/KS mener det også må gis momskompensasjon til 
utleieboliger for rusavhengige og psykisk syke.  
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Det har vært reist en problemstilling om at boliger for fysisk funksjonshemmete og 
utviklingshemmete kommer inn under ordningen, mens mennesker med psykiske lidelser og 
lav boevne faller utenfor. 
 
Iflg Prop. 1 LS (2017-2018) Skatter, avgifter og toll 2018 skriver Finansdepartementet at de 
finner grunn til å klargjøre at det er krav om funksjonsnedsettelser som nødvendiggjør en 
særskilt tilrettelegging av boligen. Ut fra foreliggende rettskildemateriale må det etter 
departementets mening legges til grunn at det ikke skilles mellom ulike former for 
funksjonsnedsettelser. Dette betyr at både fysiske, psykiske og kognitive 
funksjonsnedsettelser vil kunne omfattes. Når det gjelder hvilke krav som stilles til boligen, 
kan dette være fysisk tilrettelegging av boligen. Det kan videre være tale om tilrettelegginger 
i form av at bolig er tilknyttet personalbase for å yte helse- og omsorgstjenester som 
avhjelper beboers funksjonsnedsettelse.  
 
Dette innebærer etter departementets mening at særskilt tilrettelagte boliger for personer 
med funksjonsnedsettelser som følge av for eksempel psykiske lidelser vil kunne være 
kompensasjonsberettiget. For denne gruppen kan særskilt tilrettelegging typisk bestå i at 
boligen har en tilknyttet personalbase som yter hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester. 
Kommunen må også her ha foretatt en behovsprøving av om det er den særskilte 
tilretteleggingen som gjør at beboer er innvilget boligen. Det må være nødvendig at beboer 
har en slik bolig i stedet for en ordinær bolig uten særskilte tilrettelegginger. Det innebærer 
at den særskilte tilretteleggingen ved boligen som er rettet inn mot deres utfordringer, må 
være grunnlaget for tildelingen av boligen fra kommunen.  
 
Det oppfattes ikke at problemstilling om kompensasjon for merverdiavgift ved etablering av 
omsorgsboliger for personer med rus og psykiske utfordringer er helt avklart. Ved planlegging 
for etablering av slike boformer i Harstad kommune, må det tas hensyn til om regelverket av 
avklart i forhold til denne problemstilling. 
 
 

Investeringsbehov 2020 - 2040 

Tabellen under viser brutto investeringsbehov på det antall boliger og institusjonsplasser 
som er foreslått i rapporten. Netto investering vil være avhengig av tilskudd fra Husbanken, 
boliger som skal være selvfinansierende og eventuelle private prosjekter og OPS prosjekter 
(offentlig privat samarbeid). Behovet er fremskrevet over 20 år og har dermed store 
usikkerhetselementer, både på behov og kostnad. Oversikten viser også kostnader knyttet til 
etablering av nye dagsenter og økt behov arealbehov i tjenestebaser for hjemmetjenesten. 
Kostnader knyttet til velferdsteknologi og smarthusteknologi er ikke medregnet.  
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Brutto investeringsbehov 
Tiltak Antall  

enheter 
Netto kvm  

pr enhet 
Brutto kvm  Brutto kvm  

inkl fellesareal 
og tjenestebase 

Kostnad  
pr kvm 

Kostnad 
(mnok) 

Akuttboliger 4 50 70  40 000 11,2 
Ettervern 4 50 70  40 000 11,2 
Bostedsløse unge 10 50 70  40 000 28,0 
Velfersboliger, generelle 70 50 70  40 000 196,0 
Omsorgsbolig utviklingshemmede 10 60 85  40 000 34,0 
Omsorgsbolig psykisk syke 10 50 70  40 000 28,0 
Heldøgns omsorg utviklingshemmede 14 60  80 40 000 44,8 
Heldøgns omsorg eldre 50 50  100 44 000 220,0 
Heldøgns omsorg eldre 50 50  100 44 000 220,0 
Heldøgns omsorg eldre 50 50  100 44 000 220,0 
Heldøgns omsorg eldre 50 50  100 44 000 220,0 
Helsehuset, institusjon, 
rehab/utredning 30 30 

 100 46 000 138,0 
Avlastningssenter barn og unge 12 40  50 40 000 24,0 
Dagsenter utviklingshemmede 1 600  800 40 000 32,0 
Dagsenter eldre 1 800  1 000 40 000 40,0 

Tjenestebaser hjemmetjenesten 1   1 200 40 000 48,0 
Tjenesteproduksjon 
(helsestasjon/legesenter) 1   2 200 40 000 88,0 

Totalt          1 603,0 
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13. Utfordringene - oppsummert  

 
 
 
Helse- og omsorgstjenestene står overfor store oppgaver framover. Befolkningens 
alderssammensetning endres og kompleksiteten i oppgaveløsningen vil øke. Siden 
Samhandlingsreformens start i 2012 har kommunens helse- og omsorgstjenester fått flere 
og mere komplekse oppgaver, en utvikling som forventes å fortsette. Framfor å heve 
terskelen for å få hjelp må det i større grad utvikles tjenester som støtter opp under 
forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Bedre tilrettelegging av boliger og omgivelser, ny 
teknologi og nye faglige metoder gir folk muligheten til å klare hverdagslivet lenger på 
egenhånd.  
 
Overordnet vil de store utfordringene fremover være en stor økning i antall brukere, samt 
utfordringer knyttet til rekruttering og finansiering av en tilstrekkelig ressurs med 
fagpersonell for å kunne ivareta flere brukere og oppgaver. 
 
Utfordringene fremover vil kunne sammenfattes slik: 

• Flere brukere med behov - eldre og yngre, 800 nye tjenestemottakere innen 2040 
• Økt ressursbehov, 400 årsverk innen 2040  
• Flere oppgaver og mer komplekse tilstander 
• Økt krav til kompetanse og bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
Løsningen ligger ikke bare i helse og omsorgstjenesten, men i hele kommunen og 
lokalsamfunnet. Vi må finne nye løsninger der vi tar i bruk hele det kommunale 
virkemiddelapparat og aktivere pårørende, frivillige og organisasjonene. 
 
 
 
 
 
 
  

Løsningene 

• Forsterkning av hjemmetjenester 
• Flere og bedre boliger og tjenesteproduksjonsarealer 
• Tilrettelegging for økt egenmestring hos bruker 
• Forebygging, tidlig innsats, behandling og rehabilitering 
• Økt bruk av teknologi og hjelpemidler 
• Tjenesteutvikling og kompetanseutvikling 
• Samhandling og pasientforløp 
• Aktivering av pårørende og frivillige 
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Behovene – boliger, dagsenter og heldøgns omsorgsplasser 
• Bedre dekningsgrad på boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet 
• Botilbud for spesielle brukergrupper  
• Tilrettelagte botilbud for utviklingshemmede 
• Heldøgns omsorgsboliger for eldre 
• Tilrettelagte heldøgns omsorgsboliger for personer med demens 
• Kapasitet for rehabilitering og avlastning 
• Kapasitet dagsenter og lavterskel tiltak 
• Teknologiske verktøy 

 
Behovene – areal for tjenester 

• Effektivisering og utvidelse av tjenestebaser 
• Effektivisering og utvidelse av arealer for tjenesteproduksjon 
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14. Strategi og tiltak 

 
 
 

VELFERDSBOLIGER 

Strategiske grep 

• Øke bosettingen av vanskeligstilte på 
boligmarkedet 

• Bruk av startlån, bolig politisk tiltak som kan 
redusere kommunens behov for utleieboliger 

• Tilvisningsavtaler som virkemiddel for privat 
utbygging og hvor kommunen har tilvisningsrett 
på et antall boenheter i et tiltak 

 

Tiltak 

• Gjennomføre vedtatt prosjekt ombygging av Sama 
sykehjem – 20 boenheter for vanskeligstilte 

• Utvikling av tiltak Eineberggata – 20 boenheter for 
vanskeligstilte 

• Utvikling av tiltak Fruhallaren – 8 boenheter for 
vanskeligstilte 

• Utlysning tilvisningsavtaler med private boligutviklere 
– 40 boenheter 

• Utvikle modeller for brukerens valgfrihet innenfor det 
å eie eller leie 

• Utrede fordeler og konsekvenser med prinsippet om 
«Housing First» 

 
 

 
 

OMSORGSBOLIGER 

Strategiske grep 

• Utvikle fremtidens omsorgsboliger – ulike typer 
for ulike behov, Ordinær omsorgsbolig/Bolig med 
service/Bolig med heldøgns omsorg, med vekt på 
tilgjengelighet på sosiale arena. 

• Tilstrebe at en omsorgsbolig er tilpasset brukeren 
og oppleves som et trygt bosted, ivaretar behov 
for service i dagliglivet, og er etablert med nærhet 
til helse og omsorgstjenester. 

• Gode tiltak lavt i omsorgstrappen 
utsetter/reduserer behov for heldøgns omsorg 
gjennom en faglig god hjemmetjeneste, 
rehabiliteringstiltak, avlastning, teknologi, 
mobilisering av frivillige. 

• Alle heldøgns omsorgsplasser og omsorgsboliger 
må være spesielt tilpasset demente 

• Bruk av velferdsteknologi skal gi økt grad av 
egenomsorg gjennom bedre trygghet og bedre 
mobilitet for brukeren. 

• Styrking av hjemmebaserte tjenester i 
samhandling med forebygging og tidlig innsats vil 

Tiltak 

• Etablering av 20 boenheter i omsorgsbolig, med 
personalbase, for utviklingshemmede og psykisk syke 

• Etablering av 14 omsorgsboligenheter i et felles tiltak 
for utviklingshemmede (samlokalisering med 
avlastningssenter for barn/unge og dagsenter, for 
samme brukergruppe) 

• Etablere Foyer-modell med 8 boenheter 
• Kartlegge tilstand og egnethet på eldre omsorgs-

boliger – behov for oppgradering og utvikling. 
• Utvikle strategi for «demens samfunn» på Bergsodden 

med ulike boformer og tilbud. 
• Utvikle plan for fremtidens hjemmetjeneste, ressurs og 

kompetanse, tjenestens tilbud og nivå, samt 
organisering. 
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kunne redusere og utsette behov for omfattende 
tjenester og opphold i heldøgns omsorgstilbud. 

 
 

 
 

HELDØGNS OMSORG/INSTITUSJON 

Strategiske grep 

• Økt prioritering av nye heldøgns omsorgsplasser i 
bolig med heldøgns omsorg fremfor institusjon for 
eldre 

• Økt kapasitet for heldøgns omsorgsplasser skjer 
ved bruk av boformen BHO 

• Spesialisering av sykehjemsfunksjoner 
• Etablering og drift av tilstrekkelig antall 

avlastningsplasser og rehabiliteringsplasser som 
bidrar til økt botid i eget hjem. 
o Avlastning som virkemiddel for økt botid i 

eget hjem som bidrar til økt bidrag fra 
pårørende/frivillige 

o Rehabilitering som virkemiddel for økt botid 
i eget hjem og redusere/utsette 
tjenestebehov 

• Etablere kommunal poliklinikk for pasientgrupper 
som har behov for spesifikke prosedyrer/tiltak 
som kreftbehandling, rehabilitering, o.l. 

 

Tiltak 

• Tiltak om en midlertidig økt antall sykehjemsplasser – 
12 plasser 

• Etablere 10 avlastningsplasser i institusjon for eldre 
organisert med et fast antall plasser i et eget senter 

• Prosjektering og iverksetting av nytt Helsehus 
• Kartlegge tilstand og egnethet på institusjonsbyggene 

– behov for oppgradering 
• Utvikle strategi for omorganisering og spesialisering 

av institusjonsplasser  
• Utarbeide helhetlig utviklingsplan for bolig med 

heldøgns omsorg for eldre med planstart i 2018. 
Dimensjonering av langtidsplasser i sykehjem, 
korttidsplasser for behandling og rehabilitering, 
korttidsplasser for avlastning, bolig med heldøgns 
omsorg sees i sammenheng. Vurdering av 
omorganisering/ombygging av eksisterende anlegg, 
samt vurdere nye tiltak. 
 

 
 

DAGSENTER 

Strategiske grep 

• Økt prioritering av lavterskel tilbud – lav kostnad 
med god effekt 

• Økt satsing på dagsentertilbud ulike 
brukergrupper 
 

Tiltak 

• Kartlegge tilstand og egnethet på 
dagsenter/aktivitetssenter – behov for oppgradering 
og utvikling 

• Etablere nytt dagsenter for utviklingshemmede 
o Etableres og samlokaliseres med omsorgsbolig 

for brukergruppen 
o Etableres og samlokaliseres med 

avlastningssenter for utviklingshemmede barn 
og unge 

• Planlegging av nytt sentralt beliggende 
aktivitetssenter for eldre 

• Utarbeide strategi for lavterskel tilbud i kommunen 
 

 
 

AREAL FOR TJENESTEPRODUKSJON 

Strategiske grep 

• Etablere sentrale tjenestebaser i områder med 
mange brukere 

Tiltak 

• Lokaler for tjenesteproduksjon oppgraderes teknisk 
og areal utvides for å tilfredsstille dagens behov 
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• Etablere sentrale funksjoner for ivaretakelse av 
utvalgte prosedyrer mot brukergrupper, fremfor 
ivaretakelse i eget hjem 

• Nye bygg skal bygges smart, ha større effektivitet i 
tjenesteproduksjon og ha større effektivitet i drift 
og vedlikehold, enn i eldre lokaliteter. 

• Etablere moderne og fremtidsrettede lokaler for 
tjenesteproduksjon som bidrar til effektiv drift og 
gode arbeidsforhold for ansatte.  
 

• Lokalisering og etablering av nye enhetsbaser jmf ny 
tjenesteorganisering  

• Kartlegging og vurdering av tilstand og egnethet av 
arealer for tjenesteproduksjon 

• Oppgradering av objekter med kritisk behov 
• Utvikle strategi for fremtidens hjemmetjenester, 

kompetanse og organisering av tjenesteproduksjon. 
 

 

 
 

ORGANISERING 

Strategiske grep 

• Sentralisering gir effektivitet og redusert 
personellbehov 

• Definering av utbyggingsområder for 
omsorgsboliger sentraliseres til områder som 
sentrum, øvre bydel, Seljestad, Stangnes, 
Kanebogen, Sørvik, nordlig bydel 

• Tilrettelegging for privat utvikling og etablering av 
seniorboliger/kollektive seniorboliger i ordinære 
boligområder 

• Strategi for kjøp av private tomter 
• Alternativ organisering av utbygging og drift 

 

Tiltak 

• Vurdere privat utbygging og drift av bygg gjennom 
OPS 

 

 
 

UTVIKLING OG GJENNOMFØRING 

Strategiske grep 

•  

Tiltak 

• Tilføre kompetanse og ressurs for plan og utvikling 
• Etablere tversektoriell prosjektorganisasjon 

 
 
 

ORGANISASJON OG PERSONELL 

Strategiske grep 

•  

Tiltak 

• Utvikle plan for behov, kompetanse og rekruttering av 
helsepersonell 
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Vedlegg 
 

 
 
 
• Skisseløsning nytt senter utviklingshemmede 
• Utredning om boliger i tidligere Harstad sykehjem 
• Utredning om etablering av 2. etasje i Bergsodden sykehjem 
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