Melding om boligtiltak
Helse- og omsorgsformål 2019-2030
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1. Beskrivelse av meldingen
1.1. Innledning
Kommunalområdet Helse og velferd skal vurdere justeringer i innretning og sammensetning
av det kommunale tjeneste- og botilbudet, med bakgrunn i nåværende og fremtidige
utfordringer. Herunder en dreining mot økt fokus på forebyggende innsats og økt ressursbruk
til innbyggere over 67 år.
Tjenesteområdene i kommunen vil i de neste årene settes under press, da økt andel eldre
eldrebølgen vil kreve betydelig oppmerksomhet og økonomiske ressurser de neste 20-30
årene.
Vi er nå inne i det som kan kalles «den stille demografiske perioden». Det er en periode hvor
det ikke er vesentlige endringer i innbyggertall eller befolkningssammensetning. Dette er
tiden for å «bygge» en tjenesteprofil, som kan møte økningen i antall eldre innbyggere i
årene som kommer. Andelen eldre vil gradvis øke, og bli betydelig merkbar for Skien
kommune etter 2025.
I Kommunedelplan for Helse og omsorg, 2018-2025, er det i innledningen opplistet hvilke
utviklingsområder som det skal satses på i planperioden:











Kapasitetsøkning
Faglig utvikling og spesialisering
Brukermedvirkning og aktiv brukerrolle
Utvikling av samarbeidet med pårørende og mer forutsigbar pårørendeomsorg
Utvikling av nye arenaer og samarbeidsformer i lag med frivillig sektor for sammen å
gi bedre tilbud til befolkningen
Satsing på forebygging særlig med henblikk på langsiktige, tverrsektorielle satsinger
for å forebygge utenforskap og gjennom det forbedre folkehelsen i Skien
Habilitering og rehabilitering som gjennomgående i alt faglig arbeid
Videreutvikling av tilbud innen psykisk helse
Sammenheng i tjenester mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, særlig for
pasienter som har sammensatte helsetilstander og langvarige pasientforløp
Differensiering av tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Dette er utviklingsområder som passer godt tidsmessig med de utviklingsbehov som er
identifisert i arbeidet med meldingen, og som bør gjennomføres som planlagt i denne «stille»
demografiske perioden.
I kommunedelplanen fremgår det at Helse og velferds overordnede mål innen boligformer er
at folk kan bo der de vil så lenge de vil. Folk har svært ulike preferanser, ulik helsetilstand og
funksjonsnivå – som varierer over tid, ulike sosiale nettverk og ulike økonomiske
forutsetninger. Det er derfor behov for et variert boligtilbud til helse og omsorgsformål, som
på en god måte kan understøtte den enkelte brukers behov.

1.2 Bakgrunn
Med bakgrunn i økt behov for boligtilrettelegging for eldre, som følge av demografiske
endringer og dermed økt antall eldre, og behov for korrigering av botilbud til andre

brukergrupper, er det i kommunedelplanen vedtatt at det skal utarbeides en temaplan om
boligtiltak til helse og omsorgsformål. Dette arbeidet deles opp i to faser:
1

2

Melding som beskriver dimensjonerende faktorer som virker inn på hvilke
boligtiltak det må legges til rette for, sett i forhold til aktuelle brukergruppers
behov.
Temaplan som beskriver konkrete boligtiltak for utvalgte brukergrupper.

Figuren over viser meldingens plass i en utviklingsprosess for boligtiltak til pleie og
omsorgsformål. I kommunedelplanen fremgår det at det skal utarbeides en temaplan, som i
første omgang besvares med en melding. Deretter kan det gjennomføres foranalyser av de
ulike tiltak, som så sammenfattes i en samlet temaplan. Når planen er vedtatt må de enkelte
tiltak forberedes for gjennomføring i ulike prosjekter. Til slutt evalueres både effekten av
tiltakene, og prosess for gjennomføring.

1.3 Formålet med meldingen
Meldingen tar opp ulike utviklingstrekk som påvirker Skien kommunes fremtidige behov for
boligtiltak til helse og omsorgsformål. Den skal danne grunnlag for helse og
omsorgstjenestens planlegging av fremtidige boligtiltak til utvalgte brukergrupper frem mot
2030 slik at kommunen kan gi et forsvarlig tilbud innenfor kravene i helse og
omsorgstjenesteloven.

1.4 Målgrupper for meldingen
Meldingen henvender seg til politikere, planleggere og administrasjon som er involvert i
boliger til dette formålet.

1.5 Begrepsavklaringer
Innenfor boligfeltet skjelnes det mellom boform og boligtype. Boform handler om måten å bo
på f.eks. omsorgsbolig, bokollektiv, privatbolig, institusjon. Boligtype handler om hvordan
boligen ser ut f.eks. rekkehus, enebolig, boligblokk, eneboliger i tun med fellesareal o.l.
Når det skal planlegges kommunale boliger, er det viktig å diskutere både boform og
boligtype. Boformen vil ha betydning for bl.a. funksjonell utforming, hvordan de skal
finansieres, og bruk av tilskuddsordninger. Boligtype kan ha betydning for hvor de kan
etableres, kostnadsnivå, og hvordan de skal kostnadsberegnes.
På Husbankens sider: «Veiviseren.no» utdypes noen aktuelle begreper innen boligform og
typer. Noen av begrepene som er aktuelle i denne temaplanen er: Omsorgsbolig, Bokollektiv
omsorgssektoren, Sykehjem, Institusjon. Dette er de mest brukte begrepene i forbindelse
med boliger til omsorgsformål. Det kan gis tilskudd til bygging av disse boformene, dersom
de er tilrettelagt for heldøgns omsorg.
Forskjellen på bokollektiv til omsorgsformål og omsorgsbolig ligger i boenhetenes utforming.
Med bokollektiv forstås en gruppe boliger med noe mindre enheter, med areal under 40 kvm.
Det anbefales at de har over 30 kvm, for at det skal bli mulig å få til et skille mellom stuesone
og soveromsone. Bokollektiv med små private boenheter anbefales bare til personer som
trenger mye omsorg og tilsyn av fast personale, for eksempel aldersdemente. De fleste
aktivitetene vil her foregå i fellesarealene, blant annet felles måltider.
Omsorgsboliger består av selvstendige boenheter, med tilgang til fellesarealer for de som
ønsker å benytte dette. Man kan si at det er en mer selvstendig boform, som passer til
personer som trenger heldøgns tjenester, men som til en viss grad kan klare seg på egen
hånd.
Både omsorgsbolig og bokollektiv er å regne som private boenheter, mens sykehjem er en
institusjon som i sin helhet er et kommunalt driftsansvar.

1.6 Avgrensning
Meldingen tar utgangspunkt i Kommunedelplanen for helse og omsorg, og omhandler
boligtiltak som helse og velferd har ansvar for. Meldingen omfatter brukergruppene eldre,
personer med tilrettelagte tjenester, personer med tjenester innen psykisk helse og/eller
rusfeltet.

1.7 Metode
Det har i prosessen vært lagt til rette for faglige diskusjonsgrupper, innsamling av erfaringer,
og litteratursøk.

2. Dimensjonerende faktorer
Det finnes mange faktorer som virker inn på hvilke boligtiltak som det bør satses på i
fremtiden. Nedenfor er det opplistet noen vesentlige faktorer som må tas med i vurderinger
av hvordan boligtiltak bør utformes, og i hvilket omfang.
Demografi: Utviklingen av befolkningsmengde og alderssammensetting gir grunnlag for
beregninger av hvor mange potensielle personer som kan komme til å trenge en bolig, og
når dette behovet vil oppstå.
Folkehelse: Folkehelsesituasjonen lokalt gir en indikasjon på hvilke helse- og
omsorgsutfordringer som må imøtegås.
Lovverk, nasjonale beslutninger: Forarbeidet til lover og beslutninger synliggjør og
oppsummerer samfunnsutviklingen, og fremskaffer et faglig grunnlag for veivalg. Lover og
beslutninger gir retningsvalg og legger grunnlag for bruk av økonomiske insentiver. (f.eks.
tilskuddsordninger fra Husbanken)
Nasjonale reformer: Den mest aktuelle reformen i denne sammenheng pr i dag er
«Samhandlingsreformen». Utviklingstrekk ved samhandlingsreformen er kort oppsummert:




Fra inne til ute (økt grad av oppsøkende behandlingsvirksomhet)
Døgn til dag (poliklinikker – raskere hjemsendelse fra sykehus)
Spesialisering (økt ansvar for medisinsk etterbehandling og rehabilitering i
kommunens omsorgstjeneste)

Reformen setter økt krav til effektiv tjenesteflyt mellom aktørene som er involvert i en
behandlingskjede.
Lokale føringer: Valg av boformer og boligtyper til helse- og omsorgsformål må innrettes
etter alle kommunale planer som omhandler boligtiltak i sammenheng med helse- og
omsorgstjenester. Dette inkluderer også planer i andre fagenheter f.eks. arealplaner.
Fag og tjenesteutvikling: Planleggingsprosessen tar tid, og bruk av et bygg går over en
lang tidsperiode. Måten tjenesten er innrettet på er bestemmende for valg av boligform,
boligtype og geografisk plassering. Utfordringen er at faglige «sannheter» endres over tid, og
med det endres også oppfatningen av hvordan tjenestene skal utføres. Boligtiltak må derfor
planlegges med mulighet for tilpasning til ansatte endringer i fremtidig tjenesteinnretning.
Økonomi: Kommunens økonomi, prioriteringer, tilskuddsordninger og nasjonale overføringer
setter rammen for hva som er mulig. Det er viktig å velge de løsninger som på sikt gir minst
økonomisk belastning. Det omfatter både faglig drift, teknisk drift og investering.
Teknologi: Teknologi kan gjøre at brukere blir mindre avhengig av andre, og kan klare seg
bedre og lengre i egen bolig. Det forventes også at flere medisinske tjenester etter hvert kan
utføres i hjemmet, eller i nærområdet i kommunal regi. Teknologi kan også bidra til mindre
ressurskrevende arbeidsprosesser, økt kvalitet på tjenesten, og økt sikkerhet for brukere i
boliger til helse- og omsorgsformål.
Tilgang på personell: Type boform og fysisk utforming av boligen har betydning for behovet
for personellressurser, inkludert kompetansesammensetning. Hvordan boligene er utformet

og plassert, virker også inn på arbeidsmiljøet, og kan være av betydning for hvor attraktiv en
arbeidsplass oppleves.
Pårørende: Boliger til pleie og omsorgsformål, må ta utgangspunkt i både bruker og
pårørendes behov. «Effektiv pårørende-«omsorg» er viktig for den pårørende selv, for
relasjonene mellom bruker og pårørende og for brukers mulighet til å bo hjemme.»
(Kommunedelplan Helse og omsorg 2016-2025)
Frivillighet: Pleie og omsorgsbygg må bygges slik at de muliggjør initiativ fra frivillige.
"Frivillig sektor må gis mulighet til å bidra i tjenesten, og det må legges mer vekt på trivsel i
tjenestetilbudet til eldre"(St. Meld 26)

3. Befolkningsutvikling
En framskriving av folketallet fra SSB våren 2018 viser en økt andel eldre frem til 2040:
Tabell 1 Befolkningsutvikling Skien 2018-2040
Tabell 1Befolkningsutvikling Skien 2018-2040
2018

2020

2030

2040

0-9 år

6044

5893

5726

6042

10-19 år

6504

6587

6460

6349

20-29 år

6708

6491

6519

6463

30-39 år

6451

6773

6979

6974

40-49 år

7687

7398

7385

7721

50-59 år

7412

7574

7469

7500

60-69 år

6489

6562

7247

7216

70-79 år

4726

5073

5772

6547

80-89 år

1987

2099

3508

4199

90-99 år

493

479

571

1112

100+ år

9

11

15

19

Sum 80+

2489

2589

4094

5330

(SSB 2018)

Gruppen under 60 år vil gå noe ned eller være tilnærmet uendret frem mot 2030. Gruppen
60-69 år vil øke frem mot 2030, mens gruppen 70+ vil øke gradvis fra 2018 frem mot 2040.
Etter det vil økningen avta og vi får etter hvert en nedgang i antall eldre.
I 2030 vil det være 4094 innbyggere over 80 år (80+) i Skien, ifølge SSBs siste framskriving.
Det er en økning på 1600 personer fra 2018. Det øker med ytterligere ca. 1300 frem mot
2040.

Økningen i antall eldre vil kreve betydelig kapasitetsøkning av boliger til helse- og
omsorgsformål for denne brukergruppen.
Samtidig vil det være behov for korrigering av boligtilbud til andre brukergrupper som trenger
boligtilbud i kombinasjon med helse- og omsorgstjenester.

4. Vurdering av fremtidige behov for boligtiltak
4.1 Eldre
Økningen i antall eldre vil medføre økt behov for helse- og omsorgstjenester, både
hjemmebaserte og heldøgns tjenester.
Dagens heldøgnsplasser fordeler seg på institusjon og bokollektiv på følgende måte:
Type boform
Institusjon (Sykehjem)

Antall
plasser
314

Hvor
Melum, Lyngbakken, Bakkane, Gjerpen,
Gulset
Haugsåsen, Gulset, Gjerpen.
Klyve (demensbolig)

Bokollektiv
75
Bokollektiv
10
Totalt:
399
Totalt har kommunen 399 boenheter til heldøgnsplasser i eldreomsorgen. Dette innbefatter
de 8 nye plassene som åpnet på Gulset sykehjem høsten 2018.
Ca. 60% av plassene i sykehjem har rom med eget bad. Rom uten bad er i utgangspunktet
et forsvarlig tjenestetilbud, men det samstemmer ikke nødvendigvis med innbyggeres
forventninger til tjenestetilbudet.
Av tilgjengelige heldøgnsplasser, blir 7 boenheter på Melum benyttet til avlastningsplasser.
Det gir netto 392 disponible langtidsplasser.
Under er en oversikt over antall personer som har langtidsplass, eller venter på langtidsplass
pr medio oktober 2018:
Personer med
langtidsplass
pr Oktober
Under
2018
67 år 67-79 80-84 år 85-89 år 90 +
Totalt
14 71
63
97
147

Personer
med vedtak,
som venter
på
plass
33

SUM
425

Antall med vedtak, med plass og på vent, varierer fra dag til dag. Antallet oppgitt er på et
måletidspunkt medio oktober 2018. I teksten under benyttes derfor ca. tall.
Pr. i dag er det altså ca. 425 personer som har vedtak om heldøgns omsorgsplasser. Av
disse er ca. 3,5% under 67 år.

Med 425 som har vedtak, er det på dette måletidspunktet en underdekning på 33 heldøgns
plasser. Men, hvor stor underdekningen i realiteten er, avhenger av hva man oppfatter som
akseptabel ventetid.
Av de som venter pr. medio oktober 2018, er 20 personer i korttidsopphold på helsehuset, og
13 personer venter i eget hjem.
I tillegg til heldøgns langtidsplasser, har kommunen til sammen 78 korttids og
rehabiliteringsplasser i Skien Helsehus.
Behovet for kapasitetsøkning vil i hovedsak ligge i brukergruppen 80+. Under er en
beregning av behovet for økt kapasitet på langtidsplasser til eldre over 80 år i Skien frem mot
2030.
Antatt økning i behov for heldøgns langtidsplasser 2018-2030 for aldersgruppen 80+

Antall innbyggere 80+ (SSB) i 2018

2489 personer

Vedtak om langtidsplass 80+, per oktober 2018

313

personer

% av 80+ med behov for heldøgns omsorg i 2018

12,6

prosent

Antall innbyggere 80+ (SSB) i 2030

4094 personer

Behov for langtidsplass 80+ i 2030, dersom fortsatt 12,6%

516

plasser

Behov økning langtidsplasser 80+, 2018-2030

203

plasser

Planlagt netto økning 2022 (Kverndalen)

-65

plasser

Behov for kapasitetsøkning 2022-2030

138

plasser

(516-313=)

Pr i dag er det i underkant av 13% i denne gruppen som har behov for heldøgnsomsorg og
ca. halvparten er over 90 år, hvorav ca. 2/3 er kvinner.
Høsten 2022 åpner nytt sykehjem med 128 rom (136 plasser pga. 8 dobbeltrom for par) i
Kverndalen. Samtidig legges Gjerpen sykehjem og bokollektiv ned, og alle plassene flyttes
over til nytt sykehjem. Det blir da en netto økning med 65 sykehjemsplasser, og kommunen
får totalt 464 langtidsplasser fra dette tidspunktet. De 8 ekstra plassene i dobbeltrom kommer
i tillegg, men kan ikke ses som netto tilvekst, da de kun er tiltenkt par eller personer som har
mye tekniske hjelpemidler.
De 65 ledige plassene i det nye sykehjemmet kan blant annet bidra til:
 At antall som venter på plass kan reduseres

 Frigjøre plasser på Helsehuset, slik at overliggere på sykehuset kan reduseres og
kapital frigjøres.
 Gi kapasitet til f.eks. gradvis omfordeling mellom sykehjemmene, økt antall
avlastningsplasser, omplassering av beboere dersom det er behov for rehabilitering
av eldre bygg.
Dette betyr at det blir mulighet for å korrigere tjenesteflyt i resterende del av den «stille»
demografiske perioden.
Behovsøkningen innen heldøgns omsorg, uavhengig av boform, vil være ca. 140 nye
langtidsplasser i perioden 2022-2030. Denne stipulerte kapasitetsøkningen er basert på at
behovet for langtidsplasser, for de over 80 år, fortsetter på samme nivå som i dag (12,6%).
Det er lite som tyder på at økt helse og levestandard vil redusere behovet i første del av
denne eldrebølgen. Spørsmålet er i hvor stor grad økt satsning på forebyggende tiltak,
rehabilitering, økt bruk av korttidsplasser og avlastning, og bruk av teknologi, kan gi positiv
effekt.
Det som kan påvirke i motsatt retning, er dersom kommunen endrer på terskelen for å
innvilge langtidsplasser. I en rapport fra Helsedirektoratet «Botid i sykehjem og varighet av
tjenester til hjemmeboende», 02/2017, inngår kommunen i en sammenligning mellom de 11
største kommunene i Norge. Den viser at Skien har gjennomsnittlig høyere andel dødsfall,
kort tid etter innleggelse i institusjon, enn de 9 andre kommunene. Dette er en indikasjon på
at kommunen har en høy terskel for tildeling og tilgang på sykehjemsplasser. Risikoen for at
viljen til å innvilge plass stiger, er størst i forbindelse med åpning av nye bygg med netto
tilgang på plasser. Det kan tale for å satse på en utbyggingstakt som går over tid, dvs.
mindre bygg som bygges i takt med behovsøkningen.
Kommunen har på noen områder en annerledes tjenesteprofil, og fordeling av kommunale
boliger, enn sammenlignbare kommuner1. Dette viser seg bl.a. ved at tjenesteutøvelsen for
eldre i hovedsak utføres i private hjem, bokollektiv eller i institusjon. Skien har til nå ikke
satses på omsorgsboliger med heldøgns omsorg som botilbud.
Sykehjem er en institusjon, og er den mest kostnadskrevende boformen, både investeringsog driftsmessig. Fra faglig hold blir det gitt uttrykk for at Skien har et for lite nyansert botilbud
til eldre som trenger heldøgns helse- og omsorgstjenester. Det er derfor grunnlag for å
revurdere boligprofilen for dette tjenesteområdet.
Når det gjelder innretning på omsorgstjenester, har den gått i retning av hjemmebaserte
tjenester. Å bo hjemme lengst mulig er målet. Med begrepet «hjemme» menes ikke
nødvendigvis at man skal kunne bo i samme hus bestandig, men at man kan bo på
hjemstedet, bygda eller det kjente nærmiljøet. At man kan bo der man har familie og sitt
sosiale nettverk. Boliger til helse- og omsorgsformål for eldre bør derfor fordeles til de
områder i kommunen der de eldre bor.
Under er en oversikt over hvor innbyggere i aldersgruppe 80-89 år bor i Skien (2018). Det er
tilsvarende fordeling for aldersgruppen 90+ og denne oversikten kan være en indikasjon på
hvor de fremtidige boligene bør ligge.
1

Agenda Kaupaung og statslige oversikter
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4.1.1 Omsorgsboliger, bokollektiv eller sykehjem?
Hovedforskjell på institusjon og omsorgsbolig/bokollektiv tilrettelagt for heldøgns tjenester,
ligger i lovverk, finansiering av investeringer og driftskostnader. Sykehjem er en institusjon,
hvor både anskaffelse og drift finansieres over kommunens budsjetter. Kommunen må dekke
utgifter til både medikamenter, legetjeneste osv. Egenbetaling skjer via overtakelse av
brukers pensjon. Bruker får utbetalt «lomme» penger. Husbanken gir tilskudd på inntil 55%
av byggekostnadene til institusjonsplasser, inntil et visst nivå.

Omsorgsboliger og bokollektiv tilrettelagt for heldøgns tjenester, kan eies av kommunen,
eller av private utleiere. I siste tilfelle har kommunen tildelingsrett. Brukeren leier bolig, og
mottar hjemmebaserte tjenester som for private. De betaler husleie, medisiner, legetjenester,
og egenbetaling for omsorgstjenestene på ordinært hvis. Noen omsorgsboliger og bokollektiv
har hjemmetjenestebase i bygget. Andre ligger i umiddelbar nærhet av hjemmetjenestebase,
slik at heldøgns tjenester kan utføres på forsvarlig måte. Husbanken gir 45% tilskudd til
byggekostnadene for disse omsorgsboligene.
Dersom privateide boliger har universell utforming, gjerne i klynge med fellesareal
(trygghetsbolig), og ligger i nærhet av en hjemmetjenestebase, vil det kunne ytes forsvarlige
heldøgns tjenester også i et privat hjem. I flere kommuner finnes det omsorgsbygg med
kombinasjon av privateide og kommunalt disponerte eller eide omsorgsboliger.
Norge har igjennom tiden hatt veldig stor tro på sykehjem, i motsetning til for eksempel
Sverige og Danmark. Det preger hele eldreomsorgen og betyr at brukerne trekkes mot det
økonomisk mest kostbare tilbudet2. Velferdsforskningsinstituttet NOVA’s forskning gir innspill
til diskusjonen. Instituttet viser til at nær tre av fire kroner i eldreomsorgen går til sykehjem
mens nær ni av ti kroner i yngreomsorgen går til hjemmetjenester og boliger. Det legges fra
instituttets side opp til å se på alternativene til sykehjem for å utsette og unngå
langtidsopphold i institusjon. Instituttet mener, at det bør satses mer på hjemmehjelp og
omsorgsboliger fremfor sykehjem.3
Under er en enkel modell som viser ulike boligformer for heldøgns tjenester (I modellen
forkortet til HD).

Tjenestebehovet er som regel større desto nærmere man kommer institusjon. Det gjelder for
både medisinsk kompleksitet og pleiebehov. Med det følger økt kostnadsnivå sin følge av økt
pleietyngde og dermed også behov for økt pleiefaktor.
Det kan være hensiktsmessig å ha et differensiert tilbud som omfatter alle disse boformene.
Det kan forhindre overgang til et for høyt omsorgsnivå for tidlig.

2

Daatland. Slik bør vi møte eldrebølgen: (ref: Artikkel, Forskning.no, 09.07.2018)

3

Svein Olav Daatland ved NOVA.
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Skien kommune har pr i dag ikke tilbud om omsorgsboliger med heldøgns tjenester (i gult).
Spørsmålet er derfor om Skien kommune bør få et mer differensiert botilbud innen dette
tjenestesegmentet.
En enkel sammenligning av driftskostnader mellom sykehjem og kommunalt drevne
bokollektiv i Skien, viser forskjeller mellom disse. Sykehjem er dyrest. Det er mange faktorer
som spiller inn på kostnadsnivået, og kostnadsforskjellene kan variere mye fra år til år,
avhengig av brukernes situasjon og behov. Bygningsmessige utbedringstiltak og vedlikehold
kommer i tillegg. Men, erfaringen om kostnadsforskjell mellom sykehjem og bokollektiv, gir
en indikasjon på at det driftsøkonomisk sett kan være lønnsomt å satse på mindre boenheter
i form av omsorgsboliger og bokollektiv.
Omsorgsboliger med heldøgns tjenester vil nok ligge opp mot et tilsvarende kostnadsnivå
som bokollektiv. Men dersom etablering i omsorgsbolig gir bedre utnyttelse av beboeres
restboevne, vil det over tid være dempende på behovet for tjenester, og derved
kostnadsbesparende.
Økningen i behov for boenheter med heldøgns omsorg for eldre vil gå fort. Økningen vil pågå
i litt over 20 år, og kulminerer ca. 2040. Etter det vil behovet avta.
Den relativt hurtige økningen i antall eldre, vil fordre etablering av boenheter som er raske å
bygge, og som i antall kan vokse i takt med behovsutviklingen. I den sammenheng kan det
være mer hensiktsmessig å bygge mindre enheter, som omsorgsboliger eller mindre
bokollektiv, med kortere tidsintervall for planlegging og bygging enn store institusjoner.
I andre enden, når behovet begynner å avta, må disse boligene med letthet kunne omstilles
til annet bruk, og evt. selges. Boligene kan eksempelvis omgjøres til private boliger med
fellesareal, type trygghetsboliger. Det er grunn til å anta at omsorgsboliger, med fullverdige
boenheter, vil være lettere å avhende enn mer institusjonslignende bokollektiv.
Boliger til helse- og omsorgsformål må være tilrettelagt slik at de møter brukernes behov og
samfunnets forventninger. Samtidig kommer det en periode med et betydelig press på
menneskelige ressurser til å utføre helse- og omsorgstjenestene i disse boligene. Boligenes
utforming må da være gjennomtenkt med hensyn til arbeidsprosesser og personellbehov.
Kommunen er aktiv på innføring av ny teknologi, som vil kunne bidra en god del på dette
området. Men, det blir også viktig å forsøke å finne optimale utforminger av byggene, som
kan begrense behovet for personell, og som kan gi gode muligheter for delaktighet fra
pårørende og frivillige.
Omsorgsboliger oppleves bedre tilrettelagt for pårørende enn sykehjem. Omsorgsboliger har
fullverdige boenheter med eget soverom, bad, kjøkkenkrok og stue. Det gjør det lettere for
pårørende å bidra med f.eks. tøyvask og matlaging. De har også muligheten til å sove over
på en sofa på stua. Besøk på et sykehjem, kan oppleves noe upersonlig.
Hva er så den optimale heldøgns omsorgsboligen for heldøgns tjenester? Det kan være en
mulighet av andre kommunalområder, sammen med Helse- og velferd, i fellesskap forsøker
å utvikle en standard for den optimale omsorgsboligen inn mot eldrebølgen. Det handler om
å finne hensiktsmessig størrelse, utforming, innvendig logistikk mv, som understøtter
muligheten for effektiv tjenesteutøvelse, lav investering og lave tekniske driftskostnader.

En slik standard for omsorgsbolig, kan bestå av både tegninger og tekniske beskrivelser som
kan gjenbrukes fra prosjekt til prosjekt. Det vil kunne redusere prosjekteringskostnader og
redusere planleggingstid for nybygg, noe som blir viktig i den perioden behovet for slike
boliger vil vokse raskt.
Under er et forslag til utviklingstakt for heldøgnsplasser for eldre, basert på bruk av
omsorgsboliger.
Periode

Økning i behov
for langtidsplasser
til eldre

Forslag til Bygg

2022-2031
2022-2026

52

Omsorgsbolig 30 plasser (3*10) Ferdig
2025

2026-2027

25

Omsorgsbolig 30 plasser. Ferdig 2027

2027-2028

19

2028-2029

15

2029-2030

14

2029-2031

14

Omsorgsbolig 30 plasser Ferdig 2029

Omsorgsbolig 30 plasser Ferdig 2031

Tallene i kolonne 2 er beregnet ut fra fremskrivningstakt vist i Kommunedelplan Helse og
omsorg 2016-2025, men omregnet til antatt behov på totalt 139 plasser.

4.2 Psykisk helse og/eller rus
Kommunalområdet satser på videreutvikling av tilbud innen psykisk helse (Kommunedelplan
Helse og omsorg 2016-2025). Det betyr blant annet at det etableres et selvstendig
tjenestetilbud i form av Enhet for psykisk helse.
I Skien har Boligtildelingsutvalget, Enhet for Rus og psykisk helse (ERPHA) og NAV,
sammen oversikt over boligbehovet for målgruppen. Det er i Skien til enhver tid et mindre
antall bostedsløse, men dette handler primært ikke om mangel på boliger, men om andre
forhold som gjør at personer lever uten bolig. Det kan være en utfordring å få klarhet i
boligbehovet til enkelte personer da de i utgangspunktet ikke ønsker hjelp. Det kan også
være vanskelig å komme i kontakt med utsatt ungdom/unge voksne som er bostedsløse,
eller bor uegnet. Dette gjelder i særlig grad personer med ruslidelser.

Personer med psykiske lidelser og/eller ruslidelser vil leve lengre enn tidligere. Det gjør at
det er nødvendig å planlegge tilpassede botilbud til denne målgruppen, da bruk av ordinære
langtidsplasser i sykehjem og bokollektiv til eldre ikke alltid er et godt alternativ.
Helse- og omsorgstjenester for disse brukergrupper foregår i hovedsak i egne private hjem
eller i kommunale utleieboliger. Når det gjelder kommunale helse og omsorgstjenester med
heldøgnstilbud til disse brukergruppene har kommunen i de siste 15 - 20 årene bygd opp en
rekke ulike tilrettelagte botilbud for mennesker med psykiske lidelser og/eller rus, samt at det
gis tilskudd til Skien Diakonale Senter. Felles for disse er at de er tilrettelagt for målgruppen
og tilpasset behovene hos de som flytter inn.












Findal Bofellesskap som er et helse og omsorgstilbud med 12 leiligheter ivaretar
beboere med samtidighet av rus og psykiske lidelser (ROP). Det er egen skjermet
fløy for kvinner.
ERPHA (Enhet for Rus og Psykisk Helsearbeid) drifter et Ettervernstilbud, Rusfritt hus
som er en enebolig med plass for 4 brukere og 1 treningshybel, samt en
tomannsbolig. Rusfritt hus er det eneste komplette ettervernstilbudet i kommunen for
brukere som kommer rett fra døgnbehandling (tilbudet er delvis bemannet).
Bakkane sykehjem med 8 heldøgnsplasser for eldre med rus og/eller psykiske
lidelser
Bofellesskap (omsorgsboliger):
Røymyr og Vestre Gulset Bofellesskap: Røymyr 12 leiligheter. Hovedvekt på psykisk
helse med omfattende tjenestebehov. Vestre: 3 plasser, har ambulerende nattevakt
og yter i dag bistand også ambulant.
Moflataveien og Meensveien Bofellesskap: Meensveien har 8 omsorgsboliger med
base (hovedvekt psykisk helse med omfattende tjenestebehov) i eget bygg tilrettelagt
for brukergruppen. Moflataveien har 9 omsorgsboliger i 1. etg, med base i eldre
boligblokk samlokalisert med andre beboere som mottar boligsosiale tiltak fra Skien
Kommune. Hovedvekt på psykisk helse med omfattende tjenestebehov, og med noen
tjeneste mottakere med rusutfordringer i tillegg. Personalet i Moflataveien gir tidvis
ambulant bistand til personer uten behov for døgnbemanning i samarbeid med øvrige
helse/sosialtjenester i kommunen.
Skien Diakonale Senter er et lavterskel tilbud for bostedsløse og rusavhengige. SDS
drifter et dagsenter, natthjem med 8 plasser og 20 hybler

4.2.1 Boligbehov
I hovedsak er det ikke mangel på boliger i Skien til målgruppen, men det er behov for å
korrigere sammensettingen av dette boligtilbudet.
Størstedelen av brukergruppen bor i egen bolig og mottar ambulante tjenester og oppfølging.
Boligene kan være egne eide boliger/kommunalutleieboliger. Disse boligene bør i størst
mulig grad være integrert i ordinære bomiljø der dette er mulig. I tillegg kan de ligge med
fysisk nærhet til behandlings- og/eller oppfølgingsressurser som finnes i eksisterende
heldøgns omsorgstilbud. I forbindelse med planleggingen av slike boliger bør både boligens
beliggenhet og utforming nøye vurderes. Dette kan bidra til at flere trenger tjenester på et
lavere omsorgsnivå, og gir økt trygghet og mulighet for rask og tett oppfølging ved behov.

For å forebygge livslange tjenester på et høyt omsorgsnivå ses det flere alternativer. Det kan
legges til rette for botilbud som kan benyttes i en kortere periode fra 3 måneder til 1 år, hvor
bruker kan motta etterbehandling, restituere/rehabilitere og bli klar til å mestre å bo mest
mulig selvstendig. Dette kan handle om å avklare bistandsbehov og oppfølging og om mulig
tilrettelegge for at hjelpen på sikt kan gis ambulant i egen bolig. Dette kan også handle om
rusfrie etterverns botilbud av kortere varighet etter fengsel/institusjonsopphold eller tilbud til
personer som har startet en egen rehabiliteringsprosess og er rusfri.
Helse og velferd ser også behov for et mer langsiktig tilbud til brukergruppene, som
inneholder aktivt ettervern og rehabilitering. Dette kan strekke seg over 3-5 år, før de etter
hvert kan etablere seg i egen bolig. Det handler om å unngå livslange tilbud med for høyt
omsorgsnivå. Det er mulig å tilrettelegge for dette innenfor dagens boligmasse.
I forhold til heldøgns omsorgsplasser bør det gjøres løpende korrigeringer av
beboersammensetningen og/eller eksisterende boligtiltak, i tråd med behovsendringer.
Eksempelvis kan eksisterende kommunale utleieboliger ombygges til bofellesskap.
Skien har også et samarbeid med Skien Diakonale Senter om drift av et døgnbemannet
hybelhus. Dette handler om boliger som gir nok trygghet og omsorg slik at den enkelte i
større grad blir i stand til å ta imot hjelp og på sikt kanskje kunne bo mer selvstendig i
ordinære botilbud. Erfaringene fra dette tilbudet bør følges tett og vurderes videreutviklet
innen de kommunale tjenestene.
Eldre med rus og/eller psykiske lidelser har svært ulike behov. Boligtilbudene på Skien
Diakonale Senter og Bakkane sykehjem kan videreutvikles for å møte disse behovene.
Personer som fremviser uakseptabel atferd og i noen grad, vold og trusler er en del av
utfordringen. Dette er personer som kan streve med å bo og forholde seg på en god måte til
andre i ordinære botilbud der flere bor sammen. Disse personene kan ha behov for
frittstående mindre boenheter/småhus med beskyttet beliggenhet i bygg utformet slik at
muligheten for ødeleggelser er redusert. Boligene bør plasseres ut fra type utfordringer som
kan oppstå og det bør være særlig fokus på konsekvenser for boligenes nærmiljø. NAV er i
ferd med å etablere «småhus» til dette bruk og erfaringene fra dette kan være med på å
etablere flere slike løsninger. Hospitsløsning med adgangskontroll kan også være løsninger
som ivaretar noen av disse utfordringene.
Det er mange samhandlingsflater rundt denne målgruppen, hvilket betyr at tilretteleggingen
av bosituasjon må gjøres i nært samarbeide med involverte aktører blant annet
spesialisthelsetjenesten, NAV, eiendomsavdelingen og ideelle organisasjoner.

4.3 Tilrettelagte tjenester
Befolkningsutviklingen innen mennesker med nedsatt funksjonsnivå går i retningen av at det
vil bli født færre med psykisk utviklingshemming enn tidligere. Samtidig vil flere i denne
brukergruppen leve lengre.
Et utviklingsområde innen tjenesten er satsningen på differensiering av tjenester for
mennesker med nedsatt funksjonsevne (Kommunedelplan Helse og omsorg 2016-2025).
Faglig legges det opp til at brukerne i større grad skal kunne klare mer selv i eget hjem, det

blant annet ved bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologi er med til å gi brukerne et
høyere funksjonsnivå. Det legges opp til en mer fleksibel tjeneste, hvor tjenestene tilpasses
de individuelle behov brukeren har.
I takt med at flere lever lengre må det i større grad legges til rette for somatisk hjelp til denne
brukergruppen. Når det gjelder innretningen av tjenesten i dag, er det lagt opp til at brukerne
skal bli boende i tilrettelagte boliger, også når de med alderen blir mer pleietrengende. Faglig
sett vurderes det som ikke hensiktsmessig å flytte denne brukergruppen til ordinært
sykehjem.
Personer med lett til moderat grad av nedsatt funksjonsnivå (18-67år), klarer daglige
gjøremål og bor på egen hånd. De har behov for boliger med tilgang til bistand og tilsyn ved
behov. Det er også hensiktsmessig at de bor i et område med flatt terreng og med universelt
utformet infrastruktur. Boligtypen kan gjerne være utleieboliger med mindre boenheter med
1-2 soverom. For de som har arbeid, vil det videre være en fordel å bo i nærhet av
arbeidssted. Dette kan bl.a. ses i sammenheng med lokalisering av MATS arbeids og
aktivitetssenter.
Personer med alvorlig grad av fysisk og psykisk nedsatt funksjonsnivå, er som regel
rullestolbrukere med stort pleiebehov som trenger spesielt tilrettelagte omsorgsboliger.
Boligtypen kan være omsorgsbolig, og spesielt tilrettelagte småhus i klynge med innvendig
korridor, eller leiligheter i felles bygg. Det er kjent at det vil være flere yngre brukere som skal
etableres i egen bolig i løpet av de neste 3-5 år. Disse trenger nye boliger, privat- eller
kommunalt eid. Disse boligene kan med fordel etableres i områder der det allerede er
tilsvarende boliger.
For eldre må det vurderes å bygge om eksisterende boliger utformet til å kunne imøtese
pleiebehov på nivå med sykehjemsplasser.

5. Forslag til satsningsområder 2019-2030
Meldingen skal danne grunnlag for helse og omsorgstjenestens planlegging av fremtidige
boligtiltak til utvalgte brukergrupper frem mot 2030. Ovenstående vurdering av
brukergruppenes behov leder samlet til følgende satsningsområder:






Forebyggende tiltak
o Fange opp behov tidlig
o Tilrettelegge for aktiviteter og sosialt samvær som forhindrer ensomhet og
utenforskap. Herunder bydelssentre, dagsentertilbud, samarbeid med frivillige.
o Fortsette tilrettelegging av private boliger. Stimulere til bygging av nye private
boligløsninger – trygghetsboliger.
Øke kapasitet på rehabilitering, korttidstilbud og avlastning som forhindrer overgang
til heldøgns omsorg.
Videreutvikle hjemmebaserte tjenester i kombinasjon med velferdsteknologi og tiltak
nevnt over. Herunder ambulerende team.
Videreutvikle og omfordele sortimentet av kommunale utleieboliger innen tilrettelagte
tjenester og rus/psykisk helse




Ikke øke antall sykehjemsplasser. Videreutvikle gode sykehjemstilbud i eksisterende
sykehjemsbygg.
Etablere nye omsorgsboliger til heldøgns omsorg for eldre. Omsorgsboliger bør
fordeles på lokale sentra, i nærhet av lokale senterfunksjoner, og kan bestå av boliger
i nærhet av en base, eller med base i bygget.

Konkret innebærer dette at det i første del av perioden satses på forebyggende tiltak,
hjemmebaserte tjenester, fremme brukervalg samt å forberede og implementere
digitalisering i tjenesten.
I perioden høsten 2022-2025 bør det være hovedfokus på rehabilitering, rullerende korttid og
avlastning, samt å få en velfungerende digitalisering og velferdsteknologi. I forhold til bygg er
det i denne periode aktuelt å oppgradere eksisterende bygg.
Fra 2025 må det planlegges og bygges nye omsorgsboliger for eldre til heldøgns helse- og
omsorgstjenester, i takt med behovsutviklingen, slik at etablert tjenesteflyt opprettholdes.
Satsningsområdene blir retningsgivende for foranalysearbeidet som skal pågå innen de
respektive brukergruppene.

Vedlegg 1 Noen relevante kilder:
Nasjonale retningslinjer:
-

-

Regjeringen.no
o Planer f.eks.
 Omsorg 2020 - Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020
o Meldinger f.eks.
 Meld. St. 26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet
 Meld St. 28 Morgendagens omsorg
o Strategier f.eks. Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid
(2014–2020)
Helsedirektoratet.no – Samhandlingsreformen
Husbanken.no (Omfatter tilskuddsordninger og krav til ulike boformer)
Veiviser.no (digital verktøykasse (nettsted) hvor alt er samlet innenfor bolig – og
tjenesteområdet på både strategisk og operativt nivå.

Regionale og lokale retningslinjer:
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Kommunedelplan Helse og omsorg 2016-2025
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Utviklingsplaner for Helse Sør Øst og STHF

Andre relevante kilder
-

Statistisk Sentralbyrå (SSB)
Forskning.no
Rapport: Rom for omsorg - Behov for utbygging og fornyelse av landets sykehjem og
omsorgsboliger. Investeringsplan i samarbeid mellom Regjeringen og KS
Boligmeldingen 2017 for Skien kommune (B. Meld 2017)
Analysenotat: Botid i sykehjem og varighet av tjenester til hjemmeboende.
Helsedirektoratet Nr. 02/2017
FOU-Prosjekt Nr. 164037: Boliger til pleie- og omsorgsformål – egnethet for dagens
og fremtidens brukere. Rambøll 2017

