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Forord

Vårt oppdrag har omfattet ulike sider ved utviklingen av fremtidige boliger og boformer i
Skaun kommune. Arbeidet har vært utført i dialog med den administrative ledelsen i
kommunen og en prosjektgruppe med ledere og tillitsvalgte. Det ble arrangert en
dialogko nferanse 25. januar 2018 med rundt 40 politikere, innbyggere , ledere og ansatte . Tema
for konferansen var planlegging av fremtidens utfordringer innenfor sektoren helse og
mestring.

I Agenda Kaupang har arbeidet vært utført av Rune Ho lbæk, Eilin Ekeland og Per Schanche,
med sistnevnte som ansvarlig konsulent. Vår kontaktperson i Skaun kommune har vært Erik
Eide . Vi takker for et hyggelig og nyttig samarbeid, med hjelp til å finne frem data og for
deltakelse på intervjuer og møter.
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1 Mandat og s ammendrag
1.1 Mandat
I Skaun kommune s sektorplan for Helse og mestring for perioden 2014 – 2017, vedtatt i kommune -
styret 2014, la kommunen opp til en styrking av hjemmebasert omso rg og sterkere fokus på fore -
byggende tiltak.

Skaun har n å ønske t bistand til en vurdering om kommunen har en hensiktsmessig boligmasse for
å møte morgendagens behov, med et perspektiv frem mot 2030. Aktuelle problemstillinger har
vært :

Hvor mange og hvi lken type institusjonsplasser bør kommunen ha i 2030?
Hvordan kan man utnytte Rossvollheimen mest mulig effektivt, og hvilke tilpasninger bør man
gjøre?
Hvilke andre boligsosiale grep bør kommunen ta for å være forberedt på utfordringene frem
mot 2030?
Hvilke økonomiske kon sekvenser er resultatet av å gje nnomføre foreslåtte tiltak, og hva er
konsekve nsene av ikke å gjennomføre de?

Kommunen ønske t at de ulike enhetene i kommunen skulle bli involvert i arbeidet, og en slutt -
rapport til bruk i kommunens vid ere arbeid. Det har også blitt arrangert en dialogkonferanse med
deltakelse fra kommunens politiske organer.

1.2 Sammendrag
Den metodiske tilnærmingen er beskrevet i det andre kapitlet i rapporten. Resultatene av
analysene som er gjort er dokumentert i kapitte l tre, fire og fem. D et sjette kapitlet inneholder en
oppsummering av utfordringene som følger av analysene og våre svar på spørsmålene gitt i
mandatet for oppdraget.

De viktigste konklusjonene er oppsummert i kulepunktene under. Hvert av kulepunktene er mer
detaljert beskrevet i kapittel seks av rapporten.

Utfordringer
Flere eldre øker behovet for pleie - og omsorgstjenester
Utbygging av hjemmebasert omsorg har redusert behovet for sykehjem
Mange boliger til personer med lite behov for bistand
Få boliger t il personer med stort behov for bistand
Boligmasse med varierende teknisk og funksjonell standard

Fremtidig behov for institusjonsplasser
Bygg 15 boliger med muligheter for døgnbemanning nå og 20 sykehjemsplasser midt på 2020 -
tallet
Antall k orttidsplasse r bør minst være på dagens nivå

Styrket tilbud til hjemmeboende med fagteam, økt tverrfaglig samarbeid og flere fysio - og
ergoterapeuter
Styrket dag - og aktivitetstilbud reduserer behovet for sykehjem og andre tjenester

Effektiv bruk av Rossvollheimen
Rossvo llheimen og øvrige tjenester skal bidra til at befolkningen kan klare seg lengst mulig i
eget hjem
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Rossvollheimen som kommunens eneste sykehjem
Bygg boliger med mulighet for døgnbemanning i nærheten av Rossvolltunet
Bruk velferdsteknologi, blant annet for å sikre kort responstid i boliger rundt Rossvollheimen
Korttidsplassene organisert under hjemmetjenesten?

Boligsosiale grep
Lag en boligpolitikk for eldre
Legg til rette for at eldre kan bo hjemme lengst mulig
Se utviklingen av kommunale botilbud i sammen heng med sentrumsutviklingen
Reduser kommunale boliger til pleie - og omsorgsformål
Analyser fremtidig behov for tilbud til personer med funksjonshemming
Befolkningsvekst gir økt behov for tjenester innen psykisk helse og rus

Fremtidige behov innen psykisk helse og rus
Befolkningsvekst gir økt behov for tjenester innen psykisk helse og rus
Viktig å se psykisk helse og rus i sammenheng
Krav om øyeblikkelig hjelp døgntilbud innen psykisk helse og rus
Bistå vanskeligstilte på boligmarkedet
Styrket aktivitetstil bud til ROP - pasienter

Gevinstene ved mer rasjonell drift kan brukes til å styrke kvaliteten av tjenestene
Utgiftene i Skaun hadde vært rundt 5 millioner kroner lavere dersom utgiftene hadde vært på
samme nivå som i Nannestad , som er blant kommunene som har lavest utgifter til pleie og omsorg
i landet . Nøkkelen til innsparinger vil være at langtidsplasser på syke hjemmet kan erstattes med
boliger og annen hjemme basert omsorg med lavere utgifter.

Kommunen ser ut til å ha en økonomi i god balanse med et driftsresultat på 6,8 % i 2016.
Sammenliknet med landet som helhet og kommunegruppe 7 bruker Skaun en mindre del av netto -
utgiftene på pleie og omsorg og en større del av utgiftene på grunnskole.

Vi kan derfor ikke se at det skulle være behov for ytterligere innstramminger for pleie og omsorg.
Vår anbefaling er derfor at gevinstene ved mer rasjonell drift blir brukt til å styrke kvaliteten i
tilbudet til brukerne av kommunens helse - og omsorgstjeneste r.



1020273 Utredning av fremtidige boliger og boformer innenfor helse og mestring 2018 6

2 M etodisk t ilnærming
Den metodiske tilnærmingen blir nærmere beskrevet i de neste avsnitt ene .

2.1 Kartlegging av b oligtrappen
I det følgende blir det beskrevet hvordan vi har gjort frem skrivninger av den såkalte «boligtrapp en »
frem mot 2040 .

Boligpolitikk og boligtrapp
Det er vanlig å sortere helse - og omsorgs tjenestene i en omsorgstrapp. De laveste trinnene i
omsorgs trappen er ulike former for forebyggende arbeid og de øverste trinnene er sykehjem eller
tilsvarende tjenester med høy bemanning. Sortering en danner grunnlagt for en tilpasset behandling
og oppfølging etter det behovet brukerne har for bistand og omsorg.

Det har også blitt vanlig å bruke begrepet boligtrapp , som forteller hvor brukerne av tjenester bor.
Utviklingen av en differensiert boligt rapp er altså kjernen i utviklingen av en helhetlig boligpolitikk
for eldre . Et differensiert botilbud kan gi flere et godt alternativ til institu sjon som kan bidra til at
brukerne kan være aktive i eget liv og bo lengst mulig i eget hjem.

Husbanken gir tilskudd til omsorgsboliger med heldøgns omsorg . Kommunen tilbyr også boliger til
eldre uten døgnbemanning. Dessuten er det vanlig at eldre kjøper eller leier boliger med mange av
de samme egen skapene som en omsorgs bolig.

Data fra kommunen
For å kunne ka rtlegge boligtrappen , har kommunen selv kartlagt hvordan dagens brukere fordeles
på ulike plasser på sykehjem, kommunale botilbud og i egne hjem. Brukerne blir også fordelt på tre
aldersgrupper: 0 – 67 år, 67 – 79 år og over 80 år.

Agenda Kaupang har fått til sendt kommunens regnskap for 2016 for å kunne beregne aktuelle
enhetskostnader.

Dessuten bygger vår analyse på en frem skrivning av befolkningen. Ofte bruker vi mellom alter -
nativet ( MMMM) til SSB , hvor det er lagt til grunn middels utvikling i fruktbarhet, levealder, innen -
landske flyttinger og innvandring.

Frem skrivning av kommunens boligtrapp
De kommunale dataene blir bearbeidet av Agenda Kaupang. Dagens boligtrapp blir belyst med
statistisk informasjon på et mer detaljert nivå enn det som fi nnes i offentlig statistikk. Deknings -
grader og enhetskostnader blir sammenliknet med andre kommuner i databasen til Agenda
Kaupang. På overordnet nivå blir situasjonen i kommunen sett i sammenheng med situasjonen og
utviklingen i Norge , og ellers i Norden .

Videre blir det foretatt en frem skrivning av tilbudet, gitt at sammensetningen av tilbudet fortsetter på
dagens nivå. Frem skrivningen vil være egnet til å illustrere effekten av demografiske endringer. En
slik frem skrivning vil være godt egnet som en ref eranse for å vurdere mulige frem tidige endringer
som kommunen bør gjennomføre. Det har også blitt utarbeidet alternative frem skrivninger av
tilbudet .

2.2 Kartlegging av teknisk og funksjonell standard
Vi har sammen med kommunen kartlagt den tekniske og funksj onelle standarden for sykehjemmet
og kommunale boliger. Kartleggingen er gjort ved at informanter i kommunen med kjennskap til
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byggene har svart på et spørreskjema. Utformingen av spørsmålene er basert på Rambøll (2016) .1

Følgende spørsmål ble stilt:

Tekn isk standard: Hvilken tilstand har institusjonsplassen sett opp mot gjeldende standarder og
krav ? Svaralternativer: Som ny, kan ha behov for mindre utbedringer, h ar behov for større
utbedringer og saneringsmoden .
Funksjonell tilstand: Vi ber deg vurdere skjønnsmessig den funksjonelle tilstandsgraden. Med
funksjonell tilstand mener vi mangler knyttet til f.eks. personalbaser, fellesareal,
matproduksjon, universell utforming eller andre funksjoner. Svaralternativer: Ingen avvik,
mindre a vvik , s t ort avvik mellom faktisk og funksjonelt behov og betydelige avvik/uegnet .

Behov for utbedringer: I hvilken grad har kommunen behov for utbedringer av institusjons -
bygningen, for å tilfredsstille teknisk og/ eller funksjonell tilstand? Utbedringsomr åder:
Brannsikkerhet, fuktsikring og bad, økt rullestoltilgjengelighet, energiforbedring og nye
funksjoner.

M etoden innebærer altså at informantene foretar en subjektiv vurdering av standarden. Styrken
ved metoden er at den er enkel å gjennomføre og at den er egnet til å gi en helhetlig oversikt over
den bygningsmessige standarden. Svakheten er at den ikke er basert på objektive tekniske
undersøkelser av byggene. Tekniske undersøkelser vil gi mer presis og detaljert informasjon om
standarden. Slike undersøkelser er til gjengjeld mer ressurskrevende å gjennomføre.

Hovedresultatene av spørreundersøkelsen er beskrevet i avsnitt 4.2 . Her har vi brukt «trafikklys»,
hvor grønt viser den beste standarden og rødt den dårligste.

En mer detaljert dokumentasjon av de ulike botilbudene er gjort i et dokument i P ower P oint - format.
Her er det en beskrivelse av den tekniske og funksjonelle standarden, bem anningsplaner og
bemanningsutgifter og inntrykk fra befaringen vi hadde til de ulike byggene.

2.3 Dialogkonferanse om struktur og innhold i eldreomsorgen
Det har vært arrangert en dialogkonferanse 25. januar 2018 med rundt 40 politikere, innbyggere ,
ledere og ansatte . Tema for konferansen var planlegging av fremtidens utfordringer innenfor
sektoren helse og mestring. På konferansen ble følgende forhold drøftet:

1. Hvilket alternativ for utbygging av sykehjem og omsorgsboliger bør kommunen satse på?

2. Hvordan legge til rette for at folk kan bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig ?
3. Hva er fremtidens boligløsninger?
4. Hvordan kan kommunen sammen med innbyggerne legge til rette for tjeneste utøvelse som

bidrar til mestring og ansvarliggjøring?

5. Hvordan kan sentrum bli et godt sted for eldre og andre i Skaun?

Innspill fra de fem områdene finnes i vedlegg til denne rapporten.

1 Rambøll (2016): «Boliger til pleie - og omsorgsformål – levetid og egnethet» . Utarbeidet på oppdrag av KS.
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3 Demografi, behov og utviklingen i
Norden

3.1 Demografisk utvikling
Figurene som følger viser registrert utvikling for perioden 2006 – 2014 og frem skrevet utvikling for
perioden 2014 – 2027. Frem skrivingen er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Denne frem -
skrivingen bygger på en videreføring av registrerte trender for flytting og for dødelighet og frukt -
barhet. Resultatene for hele kommunen er vist i figuren under.

Figur 3 . 1 Antall personer i Skaun 2006 – 2040. Registrert utvikling 1986 – 2017 og frem skrevet utvikling
2017 – 2040. Kilde: Alternativ MMMM til Statistisk sentralbyrå (SSB)

Ved inngan gen til 2017 bodde det rundt 8 0 00 personer i Skaun kommune, jf. figuren over. Siden
1986 har folke tallet økt med rundt 2 7 00 innbyggere. Frem skrivingen til SSB innebærer en økning
på rundt 3 6 00 personer til 2040. U tviklingen fo r de eldre er vist i figuren under.
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Figur 3 . 2 Antall e ldre over 67 år i Skaun 1986 – 2040. Registrert utvikling 1986 – 2014 og frem skrevet ut vikling
2014 – 2040. Kilde: Alternativ MMMM til Statistisk sentralbyrå

Skaun kommune vil få en sterk vekst for alle de eldste aldersgruppene i perioden til 2040, jf.
figuren over. For tiden er det gruppen mellom 67 og 7 9 år som vokser sterkest. Antall eldre over 80
år begynner å vokse på 2020 - tallet og gruppen over 90 år vokser på 2030 - tallet . Utviklingen er et
resultat av at de store kullene født etter krigen gradvis blir eldre.

Figur 3 . 3 Antall voksne mellom 20 og 66 år i Skaun 1986 – 2040. Regis trert utvikling 1986 – 2014 og
frem skrevet utvikling 2014 – 2040. Kilde: Alternativ MMMM til Statistisk sentralbyrå
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I d e sist e 30 årene har antall voksne mellom 20 og 44 år vært på omtrent samme nivå , mens antall
personer i gruppen mellom 45 og 66 år har økt (jf. figuren over). I årene frem til 2040 gir frem -
skrivingen en omtrent lik utvikling for de to gruppene.

Flyttingen til kommunen er blant annet avhengig av utviklingen på arbeidsmarkedet. Frem -
skrivingen til SSB omfatter ingen analyse av fremtidig utvikling på arbeidsmarkedet. Et styrket
arbeidsmarked i Skaun vil kunne gi høyere innflytting enn i frem skrivingen til SSB.

3.2 Fremtidig behov for tjenester

Behov for barnehage, grunnskole og pleie og o msorg
Vi har foretatt en beregning av behovet for tre utvalgte tjenesteområder som følge av demografiske
endringer for hele perioden fra 1988 til 2040. Beregningen e av behovet tar utgangspunkt i
utviklingen av antall personer i ulike aldersgrupper som har betydning for behovet for de aktuelle
tjeneste ne . Dette er gjort ved hjelp av de demografiske kriteriene i det statlige inntektssystemet.

Figur 3 . 4 Beregnet behov for tre utvalgte tjenester (2016 =100) i Skau n kommune

I årene som kommer vil det bli f lere barn med behov for grunnskole og barnehage, jf. figuren over.
Det er beregnet en økning i behovet frem til 2040 på henholdsvis 20 og 45 % . Ø kning en i behovet
for pleie - og omsorgs tjenester er anslått til rundt 1 10 % , noe som altså er mer enn dobbelt så høyt
som i dag . I perioden fra 1986 og frem til i dag har det også vært en betydelig økning i behovet for
ulike tjenester .

Figuren under viser den beregnede økningen i pleie - og omsorgstjenester sammen med u tviklingen
av de eldste aldersgruppene. Utviklingen av antall eldre er av særlig betydning for disse tjenestene.
Det går her frem at behovet for tjenester øker i hele perioden, men at økningen er særlig sterk i
perioden fra midt på 2020 - tallet. De første å rene henger det økte behovet i første rekke sammen
med vekst i gruppen mellom 67 og 79 år. Fra midt på 2020 - tallet blir det sterkere vekst i gruppen
mellom 80 og 89 år og på 2030 - tallet er det gruppen over 90 år som vokser mest. Det er altså de
store etter krigskullene som gradvis blir eldre.
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Figur 3 . 5 Beregnet behov for pleie - og omsorgstjenester (2016 =100) i Skaun kommune og utvikling av tre
aldersgrupper eldre (2016 =100) som sentral del av grunnlag for ber egning av behovet

3.3 Tilbudet til personer med demens

Demens – hva er det?
Demens er et syndrom kjennetegnet av:

Svikt i kognitive funksjoner som hukommelse, orienteringsevne, forståelse, abst rakt tenkning
og vurderingsevne
Sviktende emosjone ll (følelsesmessig) kontroll

Sviktende funksjonsevne i forhold til dagligl ivets aktiviteter

Symptomene varierer fra pasient til pasient. Hos rundt 80 % er hukommelsessvikt første symptom,
mens demens hos andre kan starte med språkproblemer (afasi), personligh etsforandring eller
orienterings vansker. Det er vanskelig å stille diagnosen tidlig i sykdoms forløpet. Mange forskjellige
syk dommer kan føre til demens. De to vanligste er Alzheimers sykdom, der hjernecellene av hittil
ukjente årsaker ødelegges, og vasku lær demens, som kan skyldes tilstopping eller forsnevring av
hjernens blodårer.

Det antas at 50 – 60 % av demenstilfellene skyldes Alzheimers sykdom og om lag 25 % vaskulær
demens, mens de øvrige tilfellene forårsakes av en rekke forskjellige sykdommer. De fleste tilfeller
av demens utvikler seg gradvis og fører etter hvert til en fullstendig hjelpeløshet.

Sykehuset Innlandet (2015)2 har foretatt en kartlegging av tjenester, kostnader og sykdomsforløp
for rundt 2 000 personer med demens i Norge. Resultatet viser at g jennomsnittlig sykdomsvarighet
var på 8,1 år som forskerne har valgt å dele i tre stadier:

2 Sykehuset Innlandet (2015). «Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC)» . Utført av
Alderspsykiatrisk forskningssenter
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1. Fra symptomdebut til diagnosestilling (g jennomsnittlig varighet 3,0 år)
2. Fra diagnosestilling til innleggelse på institusjon (g jennomsnittlig varighet 3,0 år)
3. Opphold på institusjon (g jennomsnittlig varighet 2,1 år)

Personer med demens i Skaun kommune
Det foreligger ingen norske studier av forekomsten av demens i befolkningen (prevalens) . Derimot
er det foretatt ulike internasjonale studier av forekomsten av demens i ulike aldersgrupper slik det
er vist i tabellen under. Felles for studiene er at forekomsten av demens øker med alderen.
Studiene viser også at det er en betydelig andel av eldre med demens. Ellers viser studiene nokså
store forskjeller i andelen med demens i de ulike aldersgruppene. Disse forskjellene illustrerer
usikkerheten knyttet til en nøyaktig tallfesting av antall demente.

Tabell 3 . 1 Anslått forekomst i prosent av demens i ulike aldersgrupper ( K ilde: Bærum kommune)

Andel personer med demens
Aldersgruppe Lancet 2005 Rotterdam - studien Prince 2013
60 – 64 år 0,9 1,6
65 – 69 år 1,5 0,9 2,6
70 – 74 år 3,6 2,1 4,3
75 – 79 år 6,0 6,1 7,4
80 – 84 år 12,2 17,6 12,9
Over 85 år 24,8
85 – 89 år 31,7 21,7
Over 90 år 40,7 43,1

Forekomsten av demens fra Prince - studien er brukt til å anslå antall personer med demens i Skaun
kommune. Resultatet av disse beregni ngene er vist i figuren under.

Figur 3 . 6 Anslag for antall personer med demens i Skaun kommune 1986 – 2040 basert på Prince - studien og
frem skrivingen til SSB (MMMM)

Det er anslagsvis rundt 100 personer med demens i Skaun i 2017, jf. figuren over. I perioden fra
1986 til 2017 har antall personer med demens økt med rundt 40 . I 2040 er det anslått at det vil
være rundt 2 1 0 personer med demens i kommunen , noe som er mer en n dobbelt så mange som i
dag . Nye medi siner kan bidra til å redusere forekomst/ tjeneste behov. På den annen side vil
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redusert dødelighet av hjerte - og karsykdom og kreft øke fore komsten a v demens. F ysisk aktivitet
blir ansett å være et viktig forebyggende tiltak.

I dag omfatter egne tilbud til personer med demens 8 plasser på dagsenter et og 22 plasser på
sykehjemmet . Det blir a ltså gitt et eget tilbud til rundt 30 % av det anslåtte antallet av personer med
demens. Behovet for å utvide kapasiteten henger sammen med en relativt lav dekning i dag og den
beregnede økningen i årene som kommer .

Utgifter til demens i norske kommuner
St udien fra Sykehuset I nnlandet har også kartlagt tjenester og utgifter knyttet til de tre fasene av
sykdomsforløpet. Kartleggingen viser tilbudet som ble gitt da kartleggingen ble foretatt. Resultatet
av kartleggingen er vist i figuren under.

Figur 3 . 7 Årlige utgifter til personer med demens, fordelt på tre stadier i sykdomsforløpet. Kilde: Bearbeidet
av Agenda Kaupang på grunnlag av Sykehuset Innlandet (2015)

Tilbudene til personer med demens blir nærmere kommentert i det følgende:

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp : I de to første fasene av forløpet var det flest personer med
demens som mottok disse tjenestene. Halvparten av personer med demens fikk hjemme -
sykepleie. Siste måned før innleggelse på sykehjem mot tok pasienter med demens fire timer
hjemmesykepleie i uken .

Dagsenter : Rundt 20 % av personer med demens benyttet et dagsenter .
Sykehjem og andre boformer : Utgiftene til sykehjem i den siste fasen på rundt 2 år var
tjenesten med klart høyest utgifter. Det var 30 % av personer med demens som bodde i
omsorgsbolig. Tilsvarende andel for bokollektiv var på 5 % .
Sykehus mv. : I de to første fasene av forløpet blir en vesentlig del av tilbudet gitt av spesialist -
helsetjenesten.

I tillegg gjør pårørende en betydel ig innsats. Forskerne har kartlagt at 90 % av personer med
demens mottar hjelp fra pårørende. Når demensdiagnosen blir stilt , ytes det i den andre fasen i
gjennomsnitt 60 til 85 timer hjelp i måneden. I den tredje fasen på institusjon faller bistanden fra
pårørende til 7 timer i måneden.
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Kartleggingen til forskerne viser hvilke tilbud som var vanlig i norske kommuner for noen år siden.
Signalene i «Demensplan 2020» viser at statlige myndigheter har ambisjoner om å styrke tilbudet
til personer med demens. De t er med andre ord behov for et mer omfattende tilbud enn kart -
leggingen over viser.

For Skaun kommune blir det viktig å sikre et godt sammensatt tilbud til personer med demens,
inkludert tilbudet på sykehjem og i bolig med døgnbemanning.

3.4 Boligtilbud og om sorgstrapp for eldre i de nordiske landene
Det er foretatt en sammenlikning av botilbudet til eldre i de nordiske landene i figuren under.

Figur 3 . 8 Andel over 80 år med tilbud om institusjon og boliger med bemanning , hele eller deler av døgnet

I Norge blir det også tilbudt omsorgsboliger uten heldøgns bemanning. I 2011 var det 4,8 % av de
eldre over 80 år som hadde et slikt tilbud (jf . figuren over). Dette året var det 14,1 % med tilbud på
sykehjem og 3,7 % for omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Den samlede dekningen var
altså på 22,6 % .

I de andre nordiske landene blir det ikke utarbeidet statistikk som gir mulighet til å skille ut
heldøgns tilbudet. Derfor er det bare foretatt en sammenlikning av den samlede dekningsgraden for
ulike botilbud. I de tre andre landene varierer denne dekningen mellom 13,3 % i Danmark og
15,6 % i Sverige. Tilbudet i Norge er med andre ord langt mer omfattende enn det som er vanlig i
de andre nordiske landene.

Videre blir det gitt en oversikt over langsiktige utviklingstrekk for omfanget av ulike botilbud og for
hjemmetjenester i de andre nordiske landene. Dette blir gjort med utgangspunkt i andelen av
befolkningen over 65 år med ulike tilbud. Disse andelen e er naturlig nok lavere enn andelen av
befolkningen over 80 år presentert tidligere i avsnittet.
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Figur 3 . 9 Dekning for alder s gruppen over 65 år over tid for hjemmetjenester og ulike botilbud for eldre i
Sverige, Finland, Danmark og Norge. Fargefo r klaring: Blått=institusjon og omsorgsbolig, Rødgule
nyanser=hjemmetjenester. Kilde: Lagt frem av Szebehely på konferanse arrangert av Helse - og
omsorgsdepartementet og KS 4. juni 2015

Det er store variasjoner i omfanget av tilbudet i de nordiske landene. Tilbudet er mest omfattende i
Norge og minst omfattende i Sverige. I alle de fire landene går utviklingen i retning av at det er en
lavere andel av befolkningen som får et tilbud. Utviklingen gjelder både institusjon og ulik e
hjemme tjenester.
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4 Dagens botilbud i Skaun
kommune

4.1 Dagens sykehjem og boliger
Kommunen har for tiden rundt 45 sykehjemsplasser og 147 kommunale boliger for ulike bruker -
grupper (jf . tabell 4.1) . Boligene har ulik funksjonalitet, noe som henger sammen med gjeldende
standard når de ble bygd. Omtrent halvparten ble bygd før 1990, og tilfredsstiller ikke dagens krav
til universell utforming. Tildeling en styres etter «Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger»
og skjer tverrfaglig en gang i måneden.

Tabell 4 . 1 Oversikt over boliger og målgrupper i Skaun kommune januar 2018

Navn/type bolig Antall leiligheter
eller plasser

Målgruppe

Rossvollheimen 45 34 langtidsplasser og 11 korttidsplasser

Trygde - og omsorgsboliger 58 Behov for tilrettelegging, aktivisering og
trygghet. Eldre med behov for tilrettelagt
bolig, men stor grad av selvhjulpenhet

Tangen, innskuddsleiligheter/
omsorgsboliger

16 Kommunen har tildeling. Tilrettelegging,
aktivise ring og trygghet.

Rossvollheimen, omsorgshybler 10 Lavere pleiefaktor enn ved sykehjemmet.

Bofellesskap nedsatt funksjonsevne 17+2 Yngre funksjonshemmede samt tilbud om
avlastning. PU og psykiske lidelser

Bolig nedsatt funksjonsevne 5 PU og psykiske lidelser

Gjennomgangsboliger og familieboliger 19 Rus, psykiatri, økonomisk vanskeligstilte,
bostedsløse. Tildeles for inntil 3 år.

Flyktning boliger 20 Nybosatte tildeles for inntil 3 år.

Boligenes geografiske fordeling i kommunen er vist på kartet under. Kartet viser at flyktning -
boligene er mest spredt på ulike steder i kommunen.
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Figur 4 . 1 Kommunale boliger fordelt på ulike målgrupper og geografisk plassering i Skaun

I det følgende blir tilbu det nærmere beskrevet .

Sykehjem og kommunale boliger
Kommunens sykehjem Rossvollheimen befinner seg i Børsa. Tilbudet består av 34 langtidsplasser
og 11 korttidsplasser. Omsorgsboligene består av 10 boliger på Rossvolltunet (Børsa), 17 boliger
på Tangentunet (Buvika) og 10 boliger v ed Vennatunet (Skaun). I tillegg tilbyr kommunen 42
trygdeboliger som er lokalisert i Børsa.
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Figur 4 . 2 Tilbudet om syke hjemsplasser og kommunale boliger med og uten døgnbemanning i Skaun 2017
fordelt på type plasser og geografisk lokalisering

Sykehjemstilbudet utgjør den mest spesialiserte delen av tilbudet. En samling av dette tilbudet gir
et godt grunnlag for å skape et godt fagmiljø. Et sterkt fagmiljø er viktig for å kunne gi disse og
andre brukere innen helse - og omsorgstjenesten et godt tilbud . Lykkes kommunen med å etablere
et godt fagmiljø, vil det også bli lettere å rekruttere og beholde dyktige fagfolk.

Ledige om sorgsboliger blir annonsert i media
O msorgsbolige ne på Tangen er organisert som et borettslag , hvor kommunen har tildelingsrett .
Kommunen tildeler leilighetene etter helsemessige behov. Ved salg av leiligheter annonseres disse
i media. Alle kan søke. Når det skal tildeles leilighet, så vurderer boligtildel ings - teamet behovet til
de som søker. Det legges vekt på økonomi og helse. Har man behov for tilsyn, bistand til daglige
aktiviteter, hjemmesykepleie, hjemmehjelp eller andre tjenester, så må dette søke s på et eget
skjema.

Til tider har det vært en utfordring å få solgt boligene. Boligene har derfor vært annonsert i
Adresseavisen og det er mulig å søke bolig for personer som ikke bor i Skaun. Hensynet til å få
solgt bo ligene kan komme i konflikt med til delingen utfra økonomi og helse .

Trygdeboligene
T il sammen disponerer kommunen 38 trygdeleiligheter:

26 leiligheter fordelt på fem bygg nedenfor rådhuset i Børsa sentrum
2 +4 leiligheter i nærheten av Gullhaugtun i Børsa sentrum
6 leiligheter nær ved Venna tunet

Tidligere hadde kommunen også 6 leiligheter i Buvika, som har blitt omdefinert til utleieboliger.
Avviklingen av disse leiligheten e er gjort som følge av redusert etterspørsel etter slike boliger. Det
er nå lettere å kjøpe egen leilighet. For ti år s iden var det nesten ikke mulig å kjøpe en leilighet i
Skaun .
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I Boligsosial handlingsplan 2014 – 2017 er trygdeboligene i Børsa omtalt som følger:

Det er ennå ikke bestemt hva som skal skje med disse boligene. I løpet av 2018 er det planlagt en
revisjon av den boligsosiale handlingsplanen hvor det vil bli lagt frem en plan om hva som skal skje
med trygdeboligene.

Boliger til flyktninger
I 2014 hadde kommunen 1 8 boliger til flyktninger. I Boligsosial handlingsplan 2014 – 2017 er det et
mål å ta imot flere flyktninger. For å nå dette målet peker planen på at kommunen må kjøpe flere
boliger til flyktning er. I dag dispon erer kommunen 22 boliger til målgruppen. Vi har fått høre at
boligene til denne gruppen fungerer godt både med hensyn til kapasitet og tildeling.

Boliger til funksjonshemmede
Gullhaugtun og Meieribakken var et tilbud til denne gruppen frem til desember 201 7. Brukerne
flyttet da inn Solbakken omsorgsboliger , som da var ferdig bygget. Gullhaugtun og Meieribakken
blir nå gitt til PU og psykiske lidelser.

Boliger til brukere med psykiske lidelser og rusproblemer
Skaun har ikke bemannede boliger til brukere med psykiske lidelser og rusproblemer . I Boligsosial
handlingsplan 2014 – 2017 er det et mål å etablere en akuttbolig til målgruppen:

Fremtidige behov innen psykisk helse og rus omsorg blir drøftet i avsnitt 6.6.

4.2 Teknisk og funksjonell standard
Vi har sammen med kommunen kartlagt den tekniske og funksjonelle standarden for sykehjemmet
og kommunale boliger. Kartleggingen er gjort ved at in formanter i kommunene med kjennskap til
byggene har svart på et spørreskjema. Metoden er beskrevet i avsnitt 2. 2 . En mer detaljert
dokumentasjon av de ulike botilbudene er gjort i et dokument i PowerPoint - format. Her er det en
beskrivelse av den tekniske o g funksjonelle standarden, bemanningsplaner og bemannings utgifter
og inntrykk fra befaringen vi hadde til de ulike byggene.

Hovedresultatene av spørreundersøkelsen blir beskrevet i det følgende. Her har vi brukt «trafikk -
lys», hvor grønt viser den beste s tandarden og rødt den dårligste.

«Vi har 26 trygdeboliger sentralt plassert i Børsa sentrum som ble bygd på 1970 - tallet.
Disse tilfredsstiller ikke dagens krav til verken livsløpsstandard, energi eller miljø. Boligene
er plasskrevende arealmessig og svært umoderne. Det blir kun gjort forefallende
utbedringer. Det er nå kommet til et punkt hvor det må tas en avgjørelse om det skal
foretas en utbe dring eller sanere og bygge nytt.»

«Etablere 1 – 2 møblerte akuttboliger. Bør lokaliseres ved bemannet bolig. Akuttbolig er en
enkelt innredet og utstyrt boenhet tenkt brukt til personer som har umiddelbart behov for
bolig i en overgangsperiode. Boenhetene bør ligge sentralt. Per i dag disponerer vi ingen
slike. I dag løses dette ved å leie hytte på campingplass eller leilighetshotell eller det som
måtte finnes.»
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Rossvollheimen – teknisk og funksjonell standard
Det er store variasjoner i hvordan informantene vurdere r de ulike delene av bygget, jf . tabellen
under. Klart best skår får dagsenteret for demens. Brannsikkerheten ser ut til å være godt ivaretatt i
hele bygget. Store deler av bygget har behov for forbedring av fuktsikringen og bad. Dårligst skår
har langtidsavdelingen for demens. Informantenes vurdering er at det her er et stort avvik mellom
faktisk og funksjonelt behov og at det er stort behov før økt rollestoltilgjengelighet og energifor -
bedringer.

Tabell 4 . 2 Teknisk og funksjonell standard for Rossvollheimen (Grønt=0 er best og rødt=3/4 er dårligst)

Omsorgsboligene – teknisk og funksjonell standard
Vurderingen av omsorgsboligene bærer preg av at disse boligene ikke lenger er helt nye. Best skår
har Tangentunet og svakest skår har Vennatunet. På Vennatunet blir det vurdert å være et stort
avvik mellom faktisk og funksjo nelt behov og det er behov for utbedringer av hensyn til brann -
sikker heten. På Rossvolltunet er det i stor grad behov for å gjøre utbedri nger for å tilpasse bygget
til nye funksjoner . Bygget er i liten grad egnet for personer med demens .

Tabell 4 . 3 Teknisk og funksjonell standard for omsorgsboligen (Grønt=0 er best og rødt=3/4 er dårligst)

Boliger for funksjonshemmede – teknisk og funksjonell standard
Det nye bygget på Solbakken har blitt ferdig mens vårt a rbeid har pågått. Det nye bygget får ikke
uventet topp skår på alle våre spørsmål, jf. tabellen under. Bygget erstatter boligene på
Gullhaugtun og Meieri bakken. Disse to byggene har hatt en svak teknisk og funksjonell standard,
som vi antar har vært en vi ktig grunn til byggingen av Solbakken.

Gullhaugtun og Meieri bakken er g am l e bygg som blant annet ikke tilfredsstiller dagens krav til per -
sonal funksjoner. Det er nø dvendig med en gjennomgang for å se hvordan bygget eventuelt kan tas
i bruk for nye bruk ergrupper.
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Tabell 4 . 4 Teknisk og funksjonell standard for boligene til funksjonshemmede (Grønt=0 er best og rødt=3/4 er
dårligst)

4.3 Bolig tilbudet belyst med statistikk

Økt andel av utgiftene til hjemmebasert omsorg
Vi har brukt data fra KOSTRA til å be skrive utviklingen de siste 15 årene for utgiftene til pleie og
omsorg.

Figur 4 . 3 Bruttoutgifter 2000 til 2016 i faste 2016 - priser for pleie og omsorg fordelt på hjemmeboende,
aktivisering og institusjon. Kil de: KOSTRA og egne beregninger

I perioden fra 2001 til 2016 har de samlede utgiftene økt med rundt 20 mill. kr . Av dette har de
hjemme baserte tjenestene økt klart mest med 19 mill. kr. Etter 2012 har de samlede utgiftene bl itt
redusert med rundt 9 % (målt i faste priser). Også i denne perioden har utgiftene til hjemme basert
omsorg økt, samtidig som det har vært en betydelig reduksjon i utgiftene til institusj ons basert
omsorg. Andelen av utgiftene brukt på institusjon h ar blitt redusert fra 61 % i 2000 til 46 % i 2016.

Disse tjenestene blir gitt ti l eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne og til mennesker med
psykisk helse - og ruspro blemer. I løpet av diss e årene har kommunen altså vridd tjenestene fra
institusjonsbasert omsorg til mer hjemmebasert omsorg i tråd med samhandlingsreformens
intensjoner og BEON - prinsippet (Beste effektive omsorgsnivå).
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F ærre langtidsplasser og f lere korttidsplasser
Reduksjonen i utgiftene til institusjon henger sammen med en reduksjon i antall plasser på
sykehjemmet. I perioden fra 2002 til 2016 har antall la ngtidsplasser blitt halvert ( jf. figuren under til
venstre). Korttidsplassene økte frem til 2012 og har deretter vært på s amme nivå.

Figur 4 . 4 Plasser på sykehjem i Skaun 2002 – 2016 og plasser i bruk. Kilde: KOSTRA og egne beregninger

I praksis fungerer imidlertid ikke alle plassene n ødvendigvis som planlagt. Det er ikke uvanli g at
korttidsplassene til tider blir fylt av pasienter på langtidsopphold. Den faktiske bruken av plassene
er vist i figuren over til høy r e. I 2014 fungerte bare 5 av 11 korttidsplasser som planlagt.
Situasjonen har blitt bedre og i 2016 fungerer 10 av 11 plasser som planlagt.

Korttidsplass i sykehjem er for personer som i en overgangsperiode har omfattende pleiebehov
som følge av akutt svikt eller sykdom, eller som i en overga ngsperiode trenger trening/gjen opp -
trening eller avlastning. Et slikt tilbud har mye å bety for pasientflyten innenfor pleie - og omsorgs -
tjenesten, og er en viktig del av en tiltakskjede for å dempe behovet for sykehjemsplasser og gi
brukerne mulighet til å bo leng er i eget hjem. Det er derfor viktig at kommunen har nok slike
plasser , og at det blir fulgt opp at plassene fungerer som forventet. Statistikken tyder altså på at
Skaun har en god bruk av disse plassene.

Mange eldre i Skaun med bolig til pleie - og omsorgsformål
Boliger brukt til pleie - og omsorgsformål omfatter både omsorgsboligene og trygdeboligene omtalt
over . I Skaun er det rundt 20 % av eldre over 80 år med et slikt tilbud ( jf. figuren under). Andelen
eldre med et slikt tilbud har blitt noe redusert siden 2011. Tilsvarende andel er på rundt 8 % både
for landet som helhet og for KOSTRA - gruppe 7. Skaun har altså et langt mer omfattende tilbud om
boliger til pleie - og omsorgsformål enn det som er vanlig i andre kommuner. Det omfattende
tilbudet er en sannsynlig forklaring til at det til tider har vært vanskelig å få s olgt omsorgsboligene . I
tillegg har det de siste årene blitt bygget flere boliger som kan kjøpes på det private markedet.
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Figur 4 . 5 Andel av eldre over 80 år 2010 - 2016 med bolig til omsorgsformål for Skaun, KOSTRA - gruppe 7 og
landet

4.4 Boligtrapp for eldre belyst med bemanningsutgifter per plass
Det er store variasjoner i omfanget av bistanden som blir gitt til brukerne av pleie - og omsorgs -
tjenester. Høy bemanning er en indikasjon på omfattende behov for bistan d og lav bemanning er
indikasjon på lavt behov for bistand. For en kommune kan det være rasjone lt å organisere tilbudet
med ulikt nivå på bemanningen, slik at tilbudet passer for brukere med ulikt behov for bistand . Vi
har sett på i hvilken grad Skaun lykk es med en slik differensiering av tilbudet med utgangspunkt i
bemanningsutgifter per plass/bruker vist i figuren under.

Figur 4 . 6 Bemanningsutgifter 2017 i kr 1 000 p r . plass/bruker. Kilde: Bemanningsplaner for ulike turnus -
grupper og beregninger utført av Agenda Kaupang
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Bemanningsutgiftene per plass på Vennatunet og Tangentunet er omtrent som for tilbudet i private
hjem , jf . figuren over .

Rossvolltunet er et mellomtri nn mellom sykehjem og tilbudet til de andre omsorgsboligene med lav
enhetskostnad . T ilbudet bidrar trolig til redusert behov for langtidsplass på sykehjem met. Det er
imidlertid bare 10 brukere som får dette tilbudet. Samtidig er det et relativt stort spran g mellom
bemanningsutgiftene på Rossvolltunet og sykehjem met .

Rossvolltunet blir i offentlig statistikk ( KOSTRA ) ikke regnet som en bolig med heldøgns
bemanning. Kommunen mangler altså et slikt tilbud i boligtrappa.

Boligtrappen i Skaun er altså preget av e t omfattende tilbud til personer med et lite behov for
bistand. Det er grunn til å stille spørsmål om brukerne som mottar dette tilbudet i større grad kunne
klart seg i egne hjem. Kommunen mangler også boliger med heldøgns bemanning.
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5 Analyse og fremskrivning av
boligtrappen

5.1 Plasser og dekningsgrader

Dekningsgrader døgntilbud siste ti år
Som neste steg i analysen har vi sett på utviklingen de siste ti år for dekningen for heldøgns tilbudet
for gruppen over 80 år, basert på rapporteringen gjennom K OSTRA, jf. figuren under.

Figur 5 . 1 Andelen av personer over 80 år med tilbud på institusjon eller i bolig med heldøgns bemanni n g.
Kilde: KOSTRA

Dekningen for institusjon for gruppen ov er 80 år har i perioden fra 2007 til 2016 blitt redusert fra
1 8,9 til 1 2 , 4 % ( jf. figuren over) . Reduksjonen i dekningen i løpet av disse ti årene har altså vært
betydelig. For landet som helhet var dekningen i 2016 på 13,3 %. Dekningen i Skaun er altså
0,8 prosentpoeng under landsgjennomsnittet.

Godt utbygde hjemmetjenester er en viktig forutsetning for å redusere behovet for sykehjems -
plasser. Tilbudet på boliger med og ut en døgnbemanning inngår som en del av tilbudet som blir
kategorisert som hjemmetjenester.

I noen år er det registrert boliger med døgnbemanning, noe som trolig er en feilregistrering. I 2016
hadde 3,5 % av befolkningen over 80 år i landet som helhet et tilbud om bolig med heldøgns
bemanning.

Grunnen til feilregistreringen kan henge sammen med u sikkerhet om hva som skal regnes som et
heldøgns tilbud. Definisjonen av heldøgnstilbud er også utformet så vidt at den omfatter tilbud med
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svært ulik grad av bemanning. Begrepet er derfor dårlig egnet både til analytiske formål og som
grunnlag for planleg ging av tilbudet.

Som tidligere nevnt har Skaun et omfattende tilbud uten døgnbemanning

Boligtrappen i Skaun kommune
Personer som mottar pleie - og omsorgstjenester bor enten i egne hjem eller de får et tilbud om
sykehjem splass eller en kommunal bolig. Tab ellen under viser hvor mange med et tilbud som ikke
bor i egne hjem. Tilbudet til personer med funksjonshemming er ikke med i tabellen.

Tabell 5 . 1 Antall personer med tilbud om sykehjem eller kommunal bolig i Skaun kommune pr. 31. desember
2016. Kilde: Skaun kommune

Ve d inngangen til 2017 var det 41 p asienter på sykehjem met , jf. tabellen over . Ved telletidspunktet
var det fire ledige plasser på sykehjemmet og to ledige boliger .

I alt var det 227 som fikk pleie - og omsorgstjenester . Omtrent halvparten var på sykehjem eller i en
kommunal bolig og omtrent halvparten fikk bistanden i egne hjem .

Fordeling på alder
Tilbudet til personer med pleie - og omsorgstjenester pr. 31.12.16, fordelt på tre aldersgrupper, er
vist i tabellen under.
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Tabell 5 . 2 Antall personer med pleie - og omsorgstjenester fordelt på tre aldersgrupper (under 67 år, 67 – 79 år
og over 80 år) i Skaun kommune 31. desember 20163. Kilde: Skaun kommune

Nyttårsaften 2016 var 31 av 4 0 pasienter på sykehjemmet over 80 år, jf. tabellen over. Ved
inngangen til året hadde kommunen 2 pasienter på langtidsplass under 67 år. Vi har foretatt en
fremskrivning av tilbudet basert på dekningen i tabellen over. Resultatet av fremskrivningen er vist i
neste avsnitt.

5.2 Tre alternative fremskrivninger av f rem tidig behov for boliger
og sykehjem

Videreføring av dagens praksis (alternativ 0)
Vi har beregnet hvor mange plasser kommunen trenger dersom dagens dekning videreføres (jf.
tabell 4 .2) o g utviklingen i befolkningen blir som beskrevet i avsnitt 3 .1. Beregni ngene er ment som
referanse for å vise effekten av planlagte endringer i tilbudet. Fre m skrivningen bygger på frem -
skrevet befolkni ng i kommunen for aldersgruppene under 67 år, 67 – 79 år og over 80 år. For de to
yngste aldersgruppene er det lagt til grunn ko nstante deknings grader i årene fremover. Antall
plasser er beregnet ved å multiplisere dekningsgrader og antall personer i de tre alders gruppene.

Resultatene av beregningene i et slikt «nullalternativ» er vist i figuren under.

3 Rapporteringen til oss gir noen små avvik sammenliknet med rapporteringen t il KOSTRA vist i figur 5.1.
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Figur 5 . 2 Beregnet behov for tilbud med heldøgns bemanning 2017 – 2040 med dagens dekningsgrader for
tre aldersgrupper

I 2040 er det beregnet et behov for et tilbud til rundt 250 personer (jf. figuren over) , noe som er mer
enn dobbelt så mange som i dag (jf. tabell 5 .1 og 5.2 ). Økningen i det beregnede behovet starter
allerede i 201 8 og skjer gjennom hele perioden. Frem til midten av 2020 - tallet er økningen relativt
beskjeden .

De to figurene under viser det beregnede behovet for aldersg ruppen 67 – 79 år og over 80 år.
Resultatene av beregningene illustrerer den demografiske utviklingen i de to gruppene.

Figur 5 . 3 Beregnet behov for tilbud for eldre over 80 år med heldøgns bemanning 2017 – 2040 med dagens
dekningsgrader
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Figur 5 . 4 Beregnet behov for tilbud for eldre mellom 67 og 79 år med heldøgns bemanning 2017 – 2040 med
dagens dekningsgrader

Alternative sammensetning av heldøgnstilbudet
Det blir her lagt frem to alternativ e fre mskrivning er av behovet for plasser på sykehjem og boliger
med døgnbemanning .

For gruppen over 80 år er det lagt til grunn t re alternative dekningsgrader:

Alternativ 0 «En videreføring av dagens praksis»: Utgangspu n ktet er dekningen i 2017.
Alter na tivet er ment som en referanse for de to andre alternative ne med endret praksis. Resul -
tatene er beskrevet over.

Alternativ « Norden » : Det er lagt til grunn en samlet dekning for korttids - og langtidsplasser
sykehjem på 10 ,0 % i 2022 og i årene etterpå . For boliger med døgn bemanning er det lagt til
grunn en dekning på 5,0 % i 2022. Det samlede nivået for døgn tilbudet blir vesentlig høyere
enn resten av landet , slik at tilbudet kan erstatte noen av langtidsplassene på syke hjemmet .
Alternativ « Landet » : Det er lagt til grunn en samlet dekning for korttids - og langtidsplasser
sykehjem på 13,3 % i 2022. For boliger med døgn bemanning er det lagt til grunn en dekning
på 3,3 % i 2022. Det samlede nivået for døgn tilbudet blir om trent på linje med det som er vanlig
i resten av landet.

Det er lagt til grunn at en tilpasning av dekningsgradene til de nye nivåene skjer over en periode
over fem år. Dette er gjort fordi erfaringen viser at slike tilpasninger tar noe tid å gjennomføre.

Den relativt lave dekningsgraden i Skaun er trolig et resultat av hjemmetjenester som fungerer
godt, slik at brukerne kan bo hjemme lenger. Situasjonen i andre kommuner viser at det er et
potensial for ytterligere styrking av hjemmebaserte tjenester. I alternativet « Norden » er dette gjort
ved en utbygging av boliger med døgnbemanning.

De t er også en risiko for at dekningsgraden for sykehjem kan øke. Det finnes eksempler fra andre
kommuner hvor redusert satsing på hjemmetjenester har økt behovet for tjenester på institusjon.
Alternativet « Landet » illustrerer hva som kan skje ved redusert satsing på hjemmetjenester i
Skaun . Flere døgnplasser vil høyst sannsynlig føre til en økning i det samlede utgiftsnivået for
pleie - og omsorgstjenestene i kommunen.
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Resultatene av beregningene for utviklingen i d øgntilbudet er vist i figuren e under .

Figur 5 . 5 Fremskrevet antall personer med tilbud i boliger med og uten døgnbemanning for 2017 – 2040

Ved inngangen til 2017 var det 4 1 p asienter på sykehjemmet . I 204 0 øker det beregnede b ehovet
for sykehjemsplasser til rundt 80 p lass er i 2040 i alternativet « Norden » og rundt 115 plasser i
alternativet « Landet » . Tilsvarende er det beregnet et behov for henholdsvis 32 og 2 2 boliger med
døgnbemanning i d e to alternativene . Begge alternativene innebærer en vesentlig reduksjon av
boliger uten døgnbemanning.

Konklusjon: Skaun bør i årene fremover satse på å gi gode hjemmetjenester, slik at behovet for
plasser på sykehjem kan reduseres ytterligere . Lykkes kommunen med denne strategien, vil alter -
nativet « Norden » være et realistisk alternativ som kan legges til grunn for videre planlegging.
Redusert satsing på hjemmetjenester vil kunne bety økt behov for plasser på sykehjem.
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6 Utfordringer og anbefalinger
6.1 Innledning
Så langt i rapporten har vi analysert ulike sider ved botilbudet til ulike brukergrupper. Videre blir det
først foretatt en oppsummering av utfordringer som analysene peker på (avsnitt 6.2). Deretter
legger vi frem våre a nbefalinger som svar på spørsmålen e i mandatet for vårt arbeid (avsnitt 6.3 -
6 . 7 ) . Anbefalingene bygger på drøftingene med dialogkonferansen og i prosjektgruppa. Anbe fal -
ingene står imidlertid for Agenda Kaupang sin regning.

6.2 Utfordringene

Flere eldre øker behovet for pleie - og omsorgstjene ster
Det er beregnet at behovet for pleie - og omsorgstjenester blir mer enn dobbelt så høyt i 2040 som i
dag. Det går her frem at behovet for tjenester øker i hele perioden, men at økningen er særlig sterk
i perioden fra midt på 2020 - tallet.

De første åre ne henger det økte behovet i første rekke sammen med vekst i gruppen mellom 67 og
79 år. Fra midt på 2020 - tallet blir det sterkere vekst i gruppen mellom 80 og 89 år og på 2030 - tallet
er det gruppen over 90 år som vokser mest. Det er altså de store etterkr igskullene som gradvis blir
eldre.

Det er anslått rundt 100 personer med demens i Skaun i 2017. I 2040 vil det være rundt 210
personer med demens i kommunen, noe som er mer enn dobbelt så mange som i dag.

Utbygging av hjemmebasert omsorg har redusert behov et for sykehjem
I perioden etter 2000 har kommunen altså vridd tjenestene fra institusjonsbasert omsorg til mer
hjemme basert omsorg i tråd med samhandlingsreformens intensjoner og BEON - prinsippet (Beste
effektive omsorgsnivå). Andelen av utgiftene brukt p å institusjon har blitt redusert fra 61 % i 2000 til
46 % i 2016. Etter 2012 har de samlede utgiftene blitt redusert med rundt 9 % (målt i faste priser).

Reduksjonen i utgiftene til institusjon henger sammen med en reduksjon i antall plasser på syke -
hjemmet. I perioden fra 2002 til 2016 har antall la ngtidsplasser blitt halvert. Korttidsplassene økte
frem til 2012 og har deretter vært på samme nivå.

Det er utarbeidet tre alternative fremskrivninger av sykehjem og ulike botilbud til eldre. Alternativet
«Dagens praksis» øker behovet for ulike tilbud som følge av at det blir flere eldre. A lternativet
«Norden» viser hvordan økt satsing på boliger med døgnomsorg kan redusere behovet for
sykehjems plasser. Alternativet «Landet» viser at behovet for sykehjems plasser igjen kan øke
dersom kommunen reduserer satsingen på hjemmebaserte tjenester.

Mange boliger til personer med lite behov for bistand
Boliger brukt til pleie - og omsorgsformål omfatter både oms orgsboligene og trygdeboligene.
I Skaun er det rundt 20 % av eldre over 80 år med et slikt tilbud. Tilsvarende andel er på rundt 8 %
både for landet som helhet og for KOSTRA - gruppe 7. Skaun har altså et langt mer omfattende
tilbud om boliger til pleie - og omsorgsformål enn det som er vanlig i andre kommuner .

Me steparten av tilbudet i omsorgsboligene og trygdeboligene blir gitt til personer med et lite behov
for bistand. Det er grunn til å stille spørsmål om brukerne som mottar dette tilbudet i større grad
kunne klart seg i egne hjem.
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Få boliger til personer med stort behov for bistand
Kommunen mangler boliger med heldøgns bemanning.

Rossvolltunet er et mellomtrinn mellom sykehjem og tilbudet til de andre omsorgsboligene med lav
enhetskostnad . T ilbudet bidrar trolig til redusert behov for langtidsplass på sykehje m met. Det er
imidlertid bare 10 brukere som får dette tilbudet. Samtidig er det et relativt stort sprang mellom
bemanningsutgiftene på Rossvolltunet og sykehjem met.

Boligmasse med varierende teknisk og funksjonell standard
Rossvollheimen: Brannsikkerheten ser ut til å være godt ivaretatt i hele bygget. Store deler av
bygget har behov for forbedring av fuktsikringen og bad. Dårligst skår har langtidsavdelingen for
demens.

Omsorgsboligene: Vurderingen av omsorgsboligene bærer preg av at disse boligene ikke le nger er
helt nye. Best skår har Tangentunet og svakest skår har Vennatunet. På Vennatunet blir det
vurdert å være et stort avvik mellom faktisk og funksjonelt behov og det er behov for utbedringer av
hensyn til brann sikker heten.

Trygdeboliger: Boligene t ilfred s stiller ikke dagens krav til verken livsløps standard, energi eller miljø .
B oligene er plasskrevende arealmessig og svært umoderne. D et blir kun g jort forefallende
utbedringer.

Funksjonshemmede: Solbakken som ble tatt i bruk i desember 2017 får topp skår for alle våre
spørsmål.

6.3 Fremtidig behov for institusjonsplasser
Spørsmål: Hvor mange og hvilken type institusjonsplasser bør kommunen ha i 2030?

Bygg 15 boliger med muligheter for døgnbemanning nå og 20 sykehjemsplasser
midt på 2020 - tallet
Våre anslag viser at dagens praksis innebærer et behov i 2030 for rundt 70 plasser. Alternativet
«Norden» innebærer rundt 60 plasser og alternativet «Landet» rundt 80 plasser. Det er altså behov
for å øke kapasiteten i alle alternativene fra dagens nivå på rundt 40 plasser. Kapasiteten øker
altså med mellom 20 og 40 plasser i de tre alternativene.

Skaun bør i årene fremover satse på å gi gode hjemmetjenester, slik at behovet for plasser på
sykehjem kan reduseres ytterligere. Lykkes kommunen med denne strate gien, vil alter nativet
« Norden » være et realistisk alternativ som kan legges til grunn for videre planlegging. Redusert
satsing på hjemmetjenester vil kunne bety økt behov for plasser på sykehjem.

Skaun bør i første o mgang etablere boliger med døgn omsorg. Vi foreslår at det blir gitt et tilbud
med rundt 15 slike boliger. Midt på 2020 - tallet bør så kapasiteten på sykehjemmet utvides med
rundt 20 plasser.

Kommunen må ta stilling til om det er behov for nytt bygg eller om man skal bruke eksisterende
arealer i dagens bygg . Et alternativ kan for eksempel være å bruke hjemmetjenestenes lokaler til
sykehjemsdrift. I så fall må man finne nye lokaler til hjemmetjenesten.

Det bør legges til rette for ytterligere utvidelse av kapasiteten på 2030 - tallet. Våre beregnin ger
indikerer at det kan bli behov for ytterligere 20 plasser i 2040. Vi understreker at beregningene er
basert på dagens kunnskap. Kommunen bør før man setter i gang nye byggeprosjekter foreta nye
vurderinger av behovet basert på oppdatert kunnskap.
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Antal l k orttidsplasse r bør minst være på dagens nivå
Korttidsplass i sykehjem er for personer som i en overgangsperiode har omfattende pleiebehov
som følge av akutt svikt eller sykdom, eller som i en overga ngsperiode trenger trening/gjen opp -
trening eller avlastning. Et slikt tilbud har mye å bety for pasientflyten innenfor pleie - og omsorgs -
tjenesten, og er en viktig del av en tiltakskjede for å dempe behovet for sykehjemsplasser og gi
brukerne mulighet til å bo leng er i eget hjem.

Det er derfor viktig a t kommunen har nok slike plasser, og at det blir fulgt opp at plassene fungerer
som forventet. Statistikken viser at korttidsplassene i liten grad blir brukt av personer som venter på
langtidsopphold ( jf. figur 4.3) . Plassene fungerer altså som planlagt. R undt en fjerdedel av dagens
plasser er korttidsplasser. Dekningen er god sammenliknet med andre kommuner. Vi anbefaler at
dekningen videreføres på dagens nivå.

I 2016 var bemanningsutgiftene for hver av korttidsplassene på kr 752 000 , som er rundt kr
150 0 00 lavere enn for skjermet avdeling. Hver plass ble i gjennomsnitt benyttet av 8,1 personer ,4

slik at utgiftene per person var på under kr 100 000. Mange kommuner har opplevd at det har vært
fornuftig å styrke bemanningen og den medisinfaglige kompetansen på korttids plassene. Grunnen
er flere utskrivningsklare pasienter og mange skrøpelige eldre hjemmeboende. Resultatet er at det
er vanlig at korttidsplassene har høyere enhetskostnader enn andre plasser. Også for Skaun kan
det være fornuftig å vurdere å st yrke tilbudet på korttidsplassene.

Styrket tilbud til hjemme boende med fagteam , økt tverrfaglig samarbeid og flere
fysio - og ergoterapeuter
Tilbudet til hjemmeboende blir i mange kommuner styrket gjennom organisering av fagteam, økt
tverrfaglig samarbeid og ved å ansette flere fysio - og ergo terapeuter. Det er også vanlig med en
større grad av spesia lisering, slik at man kan gi et faglig bedre tilbud til brukere med spesielle
behov. Eksempler på slike grupper er mennesker med demens sykdom, kreft, kols, palliativ omsorg,
mv. I vårt oppdrag har vi ikke sett på i hvilken grad Skaun har lykkes med slike satsinger. Uansett
anbefaler vi slike satsinger i årene som kommer.

Kommunene ansetter flere sykepleiere og andre høyskoleutdannede i hjemmetjenester. Det er ikke
uvanlig at disse tjenestene har som mål at 50 % av de ansatte skal ha høyskoleutdanning .
Forskning viser at en slik satsing kan være fornuftig. Telemarksforsking (2011)5 fant at kompetanse
målt ved hhv. andel årsverk med fagutdanning i brukerrettede tjenester, andel årsverk med fagut -
danning fra høyskole/universitet og andelen fysioterapeuter, spesialsykepleiere, ergoterapeuter og
sosionomer av alle årsverk, ser ut til å ha en positiv effekt på kostnader, produksjon og kvalitet.

Skaun har s atset på hverdagsrehabilitering i to runder. E rfaringe ne er god og det er en opplevelse
av at man er i ferd med å etablere kulturen for yrkesgruppene som gir dette tilbudet. Samtidig må
man erkjenne at slike endringer av kulturen tar tid, og at det fortsatt er arbeid å gjøre .

Styrket d ag - og aktivitetstilbud reduserer behovet for sykehjem og andre tjenester
For å lykkes med strategien om at flere skal bli boende i eget hjem bør Skaun sat se mer på dag -
og aktivitetstilbud. Et godt utbygd og differensiert dag - og aktivitetstilbud er viktig både for den
enkelte bruker, men også et viktig tiltak for pårørende.

Vi har anslått at antall personer med demens vil øke fra rundt 100 i 2016 til over 200 i 2040 ( jf. fig ur
3.6 ) . Kommunen tilbyr i dag 8 dag plasser til denne målgruppen, som trolig allerede i dag er for lavt
dimensjonert.

4 Kilde: KOSTRA
5 Telemarksforsking (2011): «Kostnader og kvalitet i pleie - og omsorgssektoren.» TF - rapport nr 280
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Det er derfor nødvendig å bygge flere plasser. Et slikt tilbud kan det være fornuftig å etablere i
nærheten av bolige r med muligheter for døgnbemanning.

Husbanken gir inntil 55 % utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for dagaktivitets tilbud
i tilknytning til allerede eksisterende omsorgsboliger. Det er en forutsetning at dagaktivitetstilbudet
omfatter beboerne i omsorgsboligene, men tilbudet kan også benyttes av andre som har et slikt
behov. Veiledende størrelse på lokaler til dagaktiv itetstilbud er 10 kvm p r . bruker.

Flere kommuner planlegger å gi et dagtilbud også i helgene og har funnet ut at slike tilbud fører til
at eldre kan klare seg hjemme leng er . Tidligere har det vært vanlig å kun gi et dagtilbud på
hverdager.

For eldre henter a nsatte på dagsenteret brukerne , slik a t turen blir sett på som en del av dagtil -
budet. Kommunen bør vurdere også å hente brukerne innen psykisk helse til personer over 18 år.
Andre kommuner har gode erfaringer med å organisere turer og andre aktivi teter utenfor selve
omsorgssenteret.

6.4 Effektiv utnyttelse av Rossvollheimen
Spørsmål: Hvordan kan man utnytte Rossvollheimen mest mulig effektivt, og hvil ke tilpasninger bør
man gjøre?

Rossvollheimen og øvrige tjenester skal bidra til at befolkningen kan k lare seg
lengst mulig i eget hjem
Rossvollheimen og øvrige tjeneste r skal bidra til at brukerne klarer seg lengst mulig i sitt eget hjem.
Siktemålet bør derfor være å utvikle et samlet tjenestetilbud som kan bidra til å nå dette målet.
Drøftingen i det føl gende tar utgangspunkt i en slik samlet vurdering av tilbudet, og ikke bare en
isolert vurdering av Rossvollheimen. Derfor kan det være en aktuell løsning å vurdere å organisere
korttidsavdelingen under hjemmetjenesten, slik vi drøfter til slutt i dette avsnittet .

Rossvollheimen som kommunens eneste sykehjem
Rossvollheimen er i dag kommunens eneste sykehjem. Slik bør det også være i årene fremover.
Det betyr altså at det sikres nødvendige arealer til utvidelse av kapasiteten på 2020 - og 2030 - tallet.

I det følgende gir vi en nærmere begrunnelse for hvorfor det er fornuftig å satse på bare et
sykehjem.

Ved sykehjem er det de totale ressursene knyttet ti l natt og tilgang til sykepleie kompetanse på
kveld, natt og helg som fører til at mi ndre sykehjem og turnus grupper/ bemanningsgrupper er
dyrere å drifte enn større. Samtidig er det knyttet noen flere valg muligheter til større grupper. En
turnus gruppe oppnår stordriftsfordeler når den er over en størrelse på 13 – 14 årsverk. Det vil være
mulig å ta ut ytterligere gevinster opp til et nivå på 20 årsverk, men effekten er lavere om turnus -
gruppen er under grensen på 13 – 14 årsverk. Når turnusgruppen kommer opp i et nivå mot 20
årsverk, er det i langt større grad drifts nøytralitet knyttet til videre økning.

A ll døgndrif t på et sted bidrar også til mer effektiv drift av kjøkken, vaskeri og støttetjenester enn
dersom driften skjer på flere steder .

Man kan også få en mer hensikts messig bruk av bemanning på tvers om driften bare skjer på et
sted.

I de siste årene har det b litt høyere krav til å rekruttere ansatte med variert og høy kompetanse.
Når antall eldre øker, blir det behov for flere ansatte med høy kompetanse i de aller fleste
kommuner og i spesialisthelsetjenesten. For å kunne tilby gode tjenester, vil det være vik tig for
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Skaun kommune å lykkes i konkurransen med andre arbeidsgivere om de gode fagfolkene. En
rekke forhold vil være av betydning for om Skaun lykkes i denne konkurransen. Det vil trolig være
lettere å bygge et sterkt fagmiljø om driften er samlet et ste d enn ved drift på flere steder.

Bygg b oliger med mulighet for døgn bemanning i nærheten av Rossvolltunet
Rossvolltunet er et mellomtrinn mellom sykehjem og tilbudet til de andre omsorgsboligene med lav
enhetskostnad .

De 15 foreslåtte boligene med mulighet for døgnbemanning bør bygges i nærheten av Rossvoll -
tunet . Begrunnelse n er at en samlokalisering vil kunne gi grunnlag for bruk av bemanning på tvers
og for et sterkt fagmiljø for brukere med ulike behov .

Bruk velferdsteknologi, blant annet for å sikre ko rt responstid i boliger rundt
Rossvollheimen
Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og
pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse -
og omsorgstjenestene i kommunene. Trygghetsalarm er et eksempel på velferdsteknologi som
både er rimelig og som kan bidra til å skape trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e - helse og Helse -
direktoratet. I regi av programmet er det foretatt en oppsummering av erfaringer fra kommuner som
har tatt teknologien i bruk. Oppsummering har gitt grunnlag for at Helse direktoratet anbefaler å ta
bestemte løsninger i bruk. Anbefalingene gjør det lettere for kommunene å velge l øsninger i et
marked som fortsatt preges av utvikling av ny teknologi.

I 2015 anbefalte Helsedirektoratet å ta i bruk varslings - og lokaliseringsteknologi, elektronisk
medisineringsstøtte og elektroniske dørlåser. I 2017 omfatter anbef alingene også digitalt tilsyn,
o ppgraderte sykesignalanlegg/pasient varslingssystem og logistikkløsning for mer effektive kjø re -
ruter og bedre kvalitet på tjenester .

Skaun kommune har sammen med Melhus og Midtre Gauldal kommune blitt tatt opp i Nasjonalt
velferdsteknol ogiprogram og fått ekstern finansiering av prosjektleder og kommunal farmasøyt i et
interkommunalt prosjekt. Prosjektkommunene skal ta utgangspunkt i de nasjonale anbefal ingene
nevnt over . Teknologiske løsninger og hverdagsmestring skal kjennetegne utvikl ingen av helse - og
omsorgstjenestene.

Bruk av velferdsteknologi vil altså kunne sikre kort responstid både for tilbudet på Rossvollheimen
og i boligene rundt . Teknologien vil kunne ha betydning for hvor mange nattevakter det er behov
for. Utformingen av by ggene er også viktig for behovet for behovet for nattevakter. God bruk av
nattevakte r er viktig for driftsøkonomien. Det er derfor viktig at disse forholdene følges opp i
planleggingen av utviklingen av boligmassen.

Korttidsplassene organisert under hjemme tjenesten?
Korttids - og langtidsplassene er organisert under Rossvollheimen. Kommunen har altså valgt å
samle sykehjemstilbudet under samme organisatoriske enhet. F lere kommuner organiserer nå
korttidsplassene som en del av hjemmetjenesten. Risør er et eks empel på en kommune med gode
erfaringer med en slik organisering. Skaun bør også vurdere dette . Gevinstene ved en slik
organisering blir omtalt i det følgende.

Tanken bak organiseringen er at det er hjemmeboende som er brukere av korttidsavdelingen. Ved
å bruke den samme bemanningen i hjemmetjenesten og på korttidsavdelingen blir det lettere å
lage et tilbud tilpasset brukernes behov når de kommer hjem.
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En annen gevinst er at organiseringen gir større mulighet for fleksibel bruk av bemanningen, i tråd
med variasjoner i behovet for bemanning «inne» og «ute». Ved en felles organisering vil hjemme -
tjenesten kunne vurdere behovet og styre bruken av bemanningen.

En tredje gevinst av en ny organisering er at det vil bli lettere for hjemmetjenesten å dra nytte av
kompetansen om rehabilitering som er knyttet til korttidsplassene. Målet bør være å dra nytte av
kompetansen til sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter osv. på tvers av organisatorisk
tilknytning. Samtidig kan det altså være aktuelt å gjennomføre organisatoriske grep som i større
grad samler den aktuelle kompetansen.

Figuren under viser hvilke nivåer man må ha i et rehabiliteringstilbud, og antall brukere som har
behov for de ulike nivåene. De fleste har nytte av hverdagsmestring, mens noen få har behov for
spesialisert rehabilitering. Som grunnmur til denne pyramiden kan man sette inn helsefremmende
tiltak og fallforebyggende tiltak som er rettet mot hele den eldre delen av befolkningen. Orga niser -
ingen vil altså styrke muligheten for å gi et godt tilbud på de tre n ederste trinnene av pyramiden.

Figur 6 . 1 Rehabiliteringspyramiden utviklet av Agenda Kaupang etter modell fra Kristiansand, Pyramiden
indikerer antall brukere og hvilke rehabiliteringstje nester som finnes på de ulike trinnene

Før man tar stilling til om korttidsplassene skal organiseres under hjemmetjenestene, må
gevinstene omtalt over veies opp mot gev instene ved dagens organisering der korttids - og
langtidsavdelingen er organisert i samm e enhet.

Rossvollheimen har i flere år jobbet systematisk med kompetanseheving ved å satse på korttids -
avdelingen. B emanning en har blitt styrket og helsefagarbeider e er byttet ut med sykepleier e .
E ndringe ne har gjort kommunen i stand til å ta imot pasient er med økt behov for bistand som følge
av samhandlingsreformen.

På Rossvollheimen blir kompetansen brukt fleksibel t . S ykepleierne på korttid savdelingen bruke r sin
kompetanse på langtidsavdelingene også. Dette skjer ved å ta vakt er , å utføre enkelte prosed yrer
og ved å delta i faglige diskusjoner. De bistår også hjemmesykepleien på omsorgs hyblene (Ross -
volltunet) og ute på bygda. I ferier dekker sykepleierne på korttidsavdelingen også behovet for
sykepleiere på langtidsavdelingen. Fysio - og ergoterapi blir gitt til alle målgruppene. Tjenesten
opplever at samarbeidet mellom de ulike deler av organisasjonen fungerer godt.
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Helse og mestring har et nyopprettet forvaltningskontor. Når dette er innkjørt og velfungerende, er
det forventet at liggetiden på korttid vil reduseres. Slik effekt har flere andre kommuner erfart.

Pasientgruppen på langtid savdelingen har endret seg de siste årene. D agens pasienter er i høy
grad skrøpelig e eldre med sammensatte medisinske behov som fortjener en verdig avslutning i
livets si ste fase. Det trengs god bemanning og tjenesten ønsker flere sykepleier e . Det er viktig med
fortsatt god kvalitet på det siste nivået i omsorgstrappen og boligtrappen.

Den fremtidige organiseringen av korttidsavdelingen bør utredes noe mer grundig. Det er også
mulig å tenke seg en mellomløsning hvor hjemmetjenesten bare overtar ansvaret for avlastnings -
pasient ene. Det er til enhver tid minst én plass som er belagt med denne kategorien. Disse skal i
utgangs punktet ikke ha medisinsk utredning, behandling el ler legetilsyn under oppholdet. Nettopp
derfor kan det være effektivt for korttid å ikke betjene denne gruppen. Det vil bli frigjort tilrettelagte
rom for pasienter som trenger opphold av medisinske årsaker.

6.5 Boligsosiale grep
Spørsmål: Hvilke andre boligsosiale grep bør kommunen ta for å være forberedt på utfordringene
frem mot 2030?

Lag en boligpolitikk for eldre
Bygging av sykehjem og omsorgsboliger innebærer betydelige investeringer for Skaun . Byggingen
er også av stor betydning for driftsutgiftene i årene som kommer. Det er viktig å se utbygging i
kommunal og privat regi i sammenheng.

I Norge har det vært en betydelig økning i antall personer over 50 år som kjøper ny bolig. Mange
ønsker seg lettstelte sentrums nære boliger med muligh et for sosial kon takt. Bygging av flere slike
boliger redu serer behovet for et kommunalt botilbud til denne gruppen.

Bygging av gode seniorboliger i privat regi kan bidra til at flere eldre kan ta ansvar for egen egnet
bolig. Ofte kan det være lurt å fly tte inn i slik bolig før funksjonene falle r som følge av økt alder.

Noen eldre har ikke nok egenkapital til å kjøpe en ny egnet bolig. Det bør derfor være mulig å leie
boliger. Kommunen kan gi råd til eldre om hva som finnes av støtteordninger i kommunal o g statlig
regi, og kanskje også hjelpe til med å ta opp lån på det private markedet.

Erfaringen fra andre kommuner har vist at det er viktig for eldre å kunne være sosiale og aktive.
Eldre flytter ofte til boliger i sentrum for å få dekket disse behovene.

For personer med demens kan universell utforming og tilpasning av omgivelsene bidra til å elimi -
nere eller redusere forhold som virker funksjonshemmede.

Byggingen av slike boliger kan gjøres i dialog med private utbyggere. Som planmyndighet kan
kommunen stille krav om for eksempel fellesarealer, slik at boligene er egnet for eldre. Det er også
mulig å vurdere om kommunen skal etablere omsorgsbaser i private bygg, slik enkelte kommuner
har gjort.

Kommunen annonserer i dag ledige kommunale omsorgsboliger i avisen . Det er mulig å søke om
bolig både for innbyggerne i Skaun og i andre kommuner. Vi anbefaler at man ikke lenger
annonserer ledige boliger, og at det blir satt krav om botid i kommunen. Utgangspunktet bør være
at også eldre tar ansvar for egen bolig . Samtidig kan det være fornuftig med et kommunalt tilbud til
eldre som ikke klarer å kjøpe eller leie en bolig.

En spørreundersøkelse blant innbyggerne i Skaun kan gi informasjon om hvor i kommunen eldre
ønsker å bo og hvilke funk sjoner eldre ønsker i n ærheten av boligen. En slik undersøkelse vil
kunne være et nyttig grunnlag for dialogen med private utbyggere.
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Legg til rette for at eldre kan bo hjemme lengst mulig
Gode hjemmetjenester med tilstrekkelig kapasitet vil kunne bidra til å dempe behovet for sykehjem
og andre botilbud til eldre. På dialogkonferansen var det en gruppe som drøftet h vordan legge til
rette for at folk kan bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. En annen gruppe drøftet h vordan
kommunen sammen med innbyggerne kan legge til rette for tjeneste utøvelse som bidrar til
mestring og ansvarliggjøring . Innspill fra konferansen finnes i vedlegg til rapporten.

I det følgende omtaler vi spesielt betydningen av gode hjemmetjenester for personer med demens.
I de første fasene av et demensforl øp er hjemmebaserte tjenester mest aktuelt for personer med
demens. En hovedstrategi bør være at en større del av tilbudet skal gis på de neder ste trinnene i
omsorgs trappen.

En slik generell vridning av tilbudet vil være fornuftig for personer med demens. I tillegg kan man
tenke seg noen tiltak spesielt rettet mot personer med demens. Eksempler på tiltak:

Pårørendeskole og pårørendegrupper, samt arrangere temakvelder om demens for
pårørende og frivillige
Å utvikle tilbudet og kapasiteten på ulike avlastnin gstiltak for pårørende
God kapasitet og gode aktivitetstilbud på dag - og kveldstid og i ferier til alle hjemmeboende
tjenestemottakere med demens i samarbeid med frivillige, inkludert økt satsing på blant
annet turgrupper, «Inn på tunet» mv.

Etablere et de mensteam/demenslag i den ambulante hjemmetjenesten med ansvaret for
alle vurderinger og vedtak på tjenester til nye brukere
Velferdsteknologi som kan bidra til trygghet og mestring av hverdagsaktiviteter og
avlastning for pårørende

S e utviklingen av kommun ale botilbud i sammenheng med sentrumsutviklingen
Tidligere i kapittel seks har vi anbefalt å satse på Rossvollheimen som kommunens eneste syke -
hjem og å bygge boliger med døgnbemanning i nærheten av Rossvolltunet. Disse anbefalingene
bør ses i sammenheng med en helhetlig plan for utvikling av sentrum.

Kartet under viser at ulike kommunale bygg allerede er lokalisert i nærheten av hverandre i Børsa
sentrum.

Figur 6 . 2 Kart med oversikt over sykehjemmet, trygdeboligene (1 - 5) og andre kommunale bygg (v enstre) og
sentrumsplan for Børsa (høyre)
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Det bør foretas en helhetlig vurdering av utvikling av dette området som gir svar på følgende pro -
blem stillinger:

Trygdeboligene er nedslitt og ikke tilpasset dagens standard. Bør disse boligene rives for å gi
plass for nye boliger tilpasset dagens behov?
Hvordan kan man sikre rom for utvidelse av kapasiteten for sykehjem og døgnbemanning når
behovet øker frem mot 2040?

Hvor bør basen for hjemmetjenesten være lokalise rt? Kanskje vil det ikke lenger være plass til
basen for hjemmetjenesten på sykehjemmet. Uansett kan det være fornuftig å vurdere en
lokalisering for basen i nærheten av boligene med døgnbemanning.
Hvordan kan byggingen sikre bemanningseffektive løsninger ? Det er blant annet viktig å sikre
en effektiv utnyttelse av nattevakter og muligheter for en fleksibel bemanning som kan endres
i tråd med endringer i behovet hos brukerne.
Botilbud til ROP - pasienter bør også ligge sentrumsnært. Samtidig bør man være f or siktig med
å blande brukergrupper. Hva er en hensiktsmessig lokalisering av tilbudet til ROP - pasienter?

Hvordan kan man legge til rette for samarbeid med private aktører om bygging av leilig heter
som er egnet for ulike målgrupper?
Er det behov for endring er av dagens sentrumsplan for å sikre en ønsket utvikling?

D et er altså behov for å se byggingen av kommunale o g private botilbud i sammenheng. Videre er
det også nødvendig å legge planer for at sentrum skal bli et godt sted å bo for ulike kommunale
brukergrupper, og selvfølgelig for innbyggere som ikke er brukere av kommunens helse - og
omsorgstjenester. Da kan det være fornuftig å se det som skje i Børsa i sammenheng med
utviklingen av tettstedene i Buvika og Venn. Kanskje kan det være lurt med en viss spredning av
tilbudet til de forskjellige brukergruppene.

Kjennetegn ved et godt sentrum var tema for gruppe fem på dialogkonferansen. En oppsummering
av innlegg på konferansen følger i vedlegg.

Reduser kommunale boliger til pleie - og omsorgsformål
Skaun har et langt mer omfattende tilbud om boliger til pleie - og omsorgsformål enn det som er
vanlig i andre kommuner . Mesteparten av tilbudet i omsorgsboligene og trygde boligene blir gitt til
personer med et lite behov for bistand. Det er grunn til å stille spørsmål om brukerne som mottar
dette tilbudet i større grad kunne klart seg i egne hjem ( jf. avsnitt 6.2) .

Vi anb efaler en reduksjon i kommunale boliger til pleie - og omsorgsformål . Det er med andre ord
nødvendig å a vklar e hva som skal skje med trygdeboligene, Tangentunet og Vennatunet .

Rivning av trygdeboligene omtalt over vil redusere omfanget. Ved en eventuell riv ning vil det trolig
ikke være behov for bygging av nye boliger til erstatning for de som rives.

Kommunen bør også vurdere om det er hensiktsmessig å videreføre det kommunale engasje -
mentet i borettslaget på Tangentunet, hvor kommunen har tildelingsrett.

Nedlegging av Vennatunet kan også være aktuelt for å redusere antallet kommunale boliger .
Tilstanden til bygningene er relativt dårlig, både teknisk og funksjonelt. På den annen side ser
stedet ut til å fungere godt for beboerne med blant annet en vellykke t mobilisering av frivillige.
Samling av brukerne på Vennatunet innebærer mindre kjøring for kommunens hjemmetjenester
enn for brukerne i egne hjem. Derfor er det kanskje mest aktuelt å beholde tilbudet på Vennatunet.
Spørsmålet om videreføring av Vennatun et bør også bygge på anslag for kostnadene ved å ruste
opp bygningene til en akseptabel standard.
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Analyser fremtidig behov for t ilbud til personer med funksjonshemm ing
Boligen Solbakken er et tilbud til personer med funksjonshemming som akkurat er ferdig. Den nye
boligen supple r er tilbudet som før ble gitt i boligene Gullhaugtun og Meieribakken . D agens bolige r
dekker dagens behov for denne brukergruppen .

Man kunne kanskje tenke at det fremtidige behovet kunne analyseres med utgangspunkt i den
demografiske utviklingen, slik vi har gjort for å anslå fremtidig behov for sykehjem og andre
boformer for de eldre brukerne. En slik fremgangsmåte er imidlertid ikke hensiktsmessig . Grunnen
er at tilbudet må tilpasses de individuelle behovene i den enkelte kommune. Den demografiske
sammensetningen gir ikke tilstrekkelig informasjon om disse behovene.

De fremtidige behovene kan derimot anslås med utgangspunkt i en gjen nomgang av brukerne som
allerede befinner seg i kommunen. Man kan da blant annet gjøre en analyse av fremtidig behov
hos unge brukere som i dag bor sammen med sine foreldre.

6.6 Fremtidig behov innen psykisk helse og rus omsorg

Befolkningsvekst gir økt behov fo r tjenester innen psykisk helse og rus omsorg
Veksten i befolkningen omtalt i avsnitt 3.1 er også av betydningen for dimensjonering av tilbudet
innen psykisk helse og rus omsorg . Anslått vekst for ulike aldersgrupper er vist i figuren under.
Frem til 2040 er det anslått en samlet vekst i befolkningen på 46 % . Økningen for de voksne
alders gruppene er på omtrent samme nivå. Det er anslått en vekst for ungdom mellom 13 og 19 år
på over 50 % .

Figur 6 . 3 Anslått vekst i antall personer 2017 – 2040. Kilde: Alternativet MMMM til SSB

Den sterke veksten i befolkningen betyr at det er behov for å styrke kapasiteten innen psykisk
helse og rus. Veksten for de ulike aldersgruppene gir en indikasjon for hvilke alder sgrupper det er
behov for å styrke tilbudet.
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Det er imidlertid andre forhold enn demografien som er av betydning for det fremtidige behovet for
tjenester til disse brukerne . An tall mottaker e av helse - og omsorgstjenester innen psykisk helse vil
trolig øke mer enn befolkningsveksten .6

I det følgende drøfter vi flere forhold som kan være av betydning for behovet.

Viktig å se psykisk helse og rus omsorg i sammenheng
Psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer forekommer i alle aldersgrupper og i alle deler av
befolkningen. Depresjon og angst er de mest vanlige psykiske lidelsene i den norske befolkningen,
og sammen med muskel/skjelettlidelser de viktigste årsakene til helsetap hos kvinner og menn .7

Kommunen har ansvar for at innbyggere som har rusmiddelprobl emer og/eller psykiske problemer
og lidelser får utredning, diagnostisering, behandling og bistand. Ved behov skal kommunen hen -
vise til spesialisthelsetjenesten. Forebygging, behandling, omsorg og rehabilitering er viktige opp -
gaver for den kommunale hels e - og omsorgstjenesten .8 Helsedirektoratet har utviklet en nasjonal
veileder for dette arbeidet , «Sammen om mestring» .9 Der legges det særlig vekt på at psykisk
helse og rus må sees i sammenheng og at brukeren er den viktigste aktøren.

Spesialisthelsetjenesten har bygget ned sine institusjons tilbud de senere årene og kommunene har
fått ansvar for brukere på et tidligere tidspunkt i sykdomsforløpet, med alvorlige psykiske diagnoser
med og uten rusutfordringer.

Behov for boliger innen rus og psykiatri
Tjenesten opplever at det er behov for bolig med personalbase .

Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter også innen tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern gjelder fra 1. januar 2017 . Forskriften innebærer krav
om varsling og samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten . Betalingsplikt for
utskrivningsklare pasienter fra Psykisk helsevern og Rusbehandling gjelder fra 2019.

Kommunene har altså fått noe tid på å tilrettelegge et tilbud til disse brukerne. Det har allerede
vært tilfelle der spesialisthelsetjenesten ikke har skrevet ut ROP - pasient er10 fordi kommunen ikke
kunne tilby bolig med base . Fra 2019 må altså kommunen betale for pasienter som kommunen
ikke kan ta imot.

Krav om øyeblikkel ig hjelp døgntilbud innen psykisk helse og rus
Fra 2017 skal pasienter med psykisk e helse - og rusmiddelproblemer få øyeblikkelig hjelp døgn -
tilbud i kommunen. Korttidsavdelingen kan være en mulighet, men da må dette forankres i hele
organis asjonen. Det er nødvendig med en kompetanseheving, som blant annet kan gjøres ved ta i
bruk «Rus og psykiatriens ABC » .11

Et annet alternativ kan være bolig med personalbase hele døgnet (se over) . E t tredje alternativ kan
være legevakt med egne observasjons senger og KAD12- senger .

6 Kilde: « Nøkkeltall Psykisk helse og rus». Helsedirektoratet
7 https://www.fhi.no/nyheter/2016/hvilke - sykdommer - betyr - mest - for - nor/
8 https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk - helse - og - rus/lokalt - psykisk - helsearbeid - og - rusarbeid# - hva - er -
kommunens - ansvar ?
9 https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen - om - mestring - veileder - i - lokalt - psykisk - helsearbeid - og -
rusarbeid - for - voksne
10 ROP - pasienter er en betegnelse på pasienter som har Samtidige rusli delser og psykiske lidelser.
11 Opplæringsopplegg under utvikling
12 KAD er en forkortelse for Kommunal akutt døgnenhet .

https://www.fhi.no/nyheter/2016/hvilke-sykdommer-betyr-mest-for-nor/
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid#-hva-er-kommunens-ansvar
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid#-hva-er-kommunens-ansvar
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
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Bistå vanskeligstilte på boligmarkedet
Noen bruker e vil aldri komme inn på boligmarkedet hvis ikke kommunen legger til rette for dette.
Første bud for å klare seg selv er å ha en bolig. Kommunen kan bistå vanskeligstilte inn på bolig -
markedet .

Housing First - NAV vet mer om hvor mange bostedsløse det finnes i Skaun. Det er sagt at
bostedsløse trekker til byen e , men man har ikke fakta om dette.

Housing F irst er en metode for å få vanskeligstilte raskt inn i en egen, permanent bolig. V alg av
bolig skal bygge på brukermedbestemmelse hvor den enkeltes preferanser for beliggenhet og
andre generelle ting med bolig skal vektlegges. (Helsedirektoratet).

Beregninger viser at Housing First kan være lønnsomt for en kommune når alternativet er ho spits.
Men det må være et visst antall deltakere (14 - 18) for at det skal lønne seg å opprette et eget
Housing First - prosjekt. Tiltaket kan eventuelt etableres i samarbeid med andre kommuner.

Styrket aktivitetstilbud til ROP - pasienter
Treffsted/Holdeplassen er dagtilbud/mestringstilbud til brukere med utfordringer innen rus og
psykiatri . Treffstedet har eksistert siden 90 - tallet og er godt besøkt. Det er nylig etablert et
samarbeid mellom Psykisk helse og rus, Fysio/ergo , FYSA K - koordinator13/Frisklivsveileder og
NAV. Tilbudet består av en gruppe for 18 – 40 år, en barne - /ungdomsgruppe og en gruppe for 60+.
Tjenesten ønsker å utvikle tilbudet først og fremst for brukerne mellom 18 – 40 år, da de er den
aldersgruppen med dårligst (kun to dager) tilbud i Skaun.

I Dan mark er dette en kjent og vellykket organisering for disse brukerne. De har større fokus på
dagtilbud, mens Norge er mest kjent for én - til - é n behandling. Tjenesten ønsker å ha større fokus
på behandling i grupper. I tillegg henger psyke og soma tett sammen . D erfor kan aktivitet bidra til at
bruke rne kan bo lenger i egen bolig.

I det norske samfunn er det vanlig at man har en aktivitet på dagtid og fri på kveld og helg. Disse
brukerne ønsker å leve et liv som andre.

Styrket dag - og aktivitetstilbud redusere r behovet for kommunale boliger. En videreutvikling for
dagtilbudet 18 – 40 år som har base på Årvak kan ha en slik effekt .

6.7 Økonomiske konsekvenser
Spørsmål: Hvilke økonomiske konsekvenser er resultatet av å gjennomføre foreslåtte tiltak, og hva
e r konsekvensene av ikke å gjennomføre de?

Det primære formålet med tilt akene bør være et best mulig tilbud for brukerne av kommunens
helse - og omsorgstjenester. Gode hjemmebaserte tjenester vil kunne bidra til at brukerne vil kunne
klare seg hjemme lenger, noe som er i tråd med hva de fleste innbyggerne ønsker. I det følgende
drøfter vi hvilke konsekvenser tiltakene har for den kommunale økonomien. En god utnyttelse av
de øko nomiske rammene er et viktig grunnlag for å kunne gi et tilbud av god kvalitet til brukerne.

Først drøfter vi de direkte økonomiske konsekvensene av tilt akene som er foreslått. Det gjøres
med utgangspunkt i tabell 6.1 under. Deretter blir de økonomiske konsekvensene drøftet fra et mer
overordnet perspektiv.

13 FYSAK - koordinator er i hovedsak fysioterapeuter som har en viss del av stillingen sin avsatt til å koordinere
fysisk aktivitet i sin kommune på et overordnet nivå.
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Tabell 6 . 1 Oversikt over økonomiske konsekvenser av tiltak og manglende gjennomføring

Tiltak Økonomisk konsekvens
av tiltak

Økonomisk konsekvens av
manglende gjennomføring

Etablering av boliger med
døgnomsorg:

Utbygging av hjemmebasert
omsorg (diverse tiltak)

Langtidsplasser på syke hjemmet
kan erstattes med boliger og
annen hjemme basert omsorg
med lavere utgifter

Dagens utgiftsnivå videreføres

Bygging av sykehjemsplasser på
2020 - tallet og senere

Skaun unngår kjøp av dyre
plasser fra andre

Kjøp av dyre plasser fra andre
kommuner eller private aktører

Reduksjon av kommunale boliger
til pleie - og omsorgsformål

Realisering av verdier som kan
brukes til andre formål

Reduserte utgifter til FDV

Utgifter til vedlikehold

Etablering av et tilbud til
utskrivningsklare ROP - pasienter

Ingen betaling for utskriv -
ni ngsklare pasienter fra 2019

K apital - og driftsutgifter for et nytt
tilbud

Betaling for manglende tilbud til
utskrivningsklare pasienter fra
2019

Tiltak : Etablering av boliger med døgnomsorg og utbygging av hjemmebasert
omsorg
Andelen av utgiftene brukt på institusjon har blitt redusert fra 61 % i 2000 til 46 % i 2016.
Reduksjonen i utgiftene til institusjon henger sammen med en reduksjon i antall plasser på
sykehjemmet. I perioden fra 2002 til 2016 har antall la ngtidsplasser bl itt halvert. Korttidsplassene
økte frem til 2012 og har deretter vært på samme nivå. Etter 2012 har de samlede utgiftene blitt
redusert med rundt 9 % (målt i faste priser).

Vi har lagt til grunn at en fortsatt styrking av hjemmebasert omsorg vil føre til a t en lavere andel
over 80 år vil ha behov for langtidsplass. Etablering av boliger med døgnomsorg er kanskje det
viktigste tiltaket.

A lternativet «Norden» viser hvordan økt satsing på boliger med døgnomsorg kan redusere behovet
for sykehjems plasser. Poten sialet for ytterligere reduksjon av langtidsplasser er imidlertid trolig
mindre enn reduksjonen som allerede er foretatt. I dette alternativet er det anslått seks færre syke -
hjemsplasser i 2023 enn alternativet med videreføring av dagens praksis.

Litt for enklet kan vi legge til grunn at en bolig med døgnomsorg koster 0,25 mill. kr mindre i året
enn en sykehjemsplass. I så fall vil kommunen kunne spare 1,5 mill . kr. Litt senere blir potensialet
for innsparing vurdert fra en mer overordnet tilnærming.

Tiltak: Bygging av sykehjemsplasser på 2020 - tallet og senere
Dersom kommunen ikke bygger sykehjemsplasser på 2020 - tallet og senere, må Skaun kjøpe
sykehjemsplasser fra andre kommuner eller fra private aktører. Slike plasser trenger ikke nød -
vendig vis å bl i dyrere enn kommunens egne plasser. På den annen side vil bygging av egne
plasser redusere risikoen for kjøp av plasser som kan være dyrere. Dessuten vil kjøp av plasser
kunne føre til lengre reisevei for pasienter på sykehjemmet og pårørende som skal bes øke
pasientene.
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Tiltak: Redu ksjon av kommunale boliger til pleie - og omsorgsformål
Færre kommunale boliger til kommunale formål vil kunne bety en realisering av verdier som kan
brukes til andre formål. Dersom kommunen bestemmer seg for å rive trygdebolige ne i Børsa, vil
det bli frigjort attraktive tomter som enten kan brukes til kommunale bygg eller som kan selges til
private.

Det kan også være aktuelt å selge kommunale boliger. I så fall vil inntektene kunne brukes til å
bygge mer egnede kommunale bygg el ler eventuelt til andre kommunale formål .

Færre kommunale bygg vil også bety reduserte utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold ( FDV ).

Dersom Skaun velger å videreføre antall boliger på dagens nivå, kan det bety økte utgifter til
vedlikehold , siden d eler av bygningsmassen er i en nokså dårlig stand.

Tiltak: Etablering av et tilbud til utskrivningsklare ROP - pasienter
Fra 2019 må kommunen betale for utskrivningsklare ROP - pasienter som kommunen ikke kan ta
imot. Etableringen av et tilbud vil føre til at kommunen ikke pådrar seg slike utgifter. På den annen
side vil det også være både kapital - og driftskostnader forbundet med å etablere et slikt tilbud . De
samlede økonomiske konsekvensene er altså avhengig av begge disse to forholdene.

Overordnet vurderin g av økonomiske konsekvenser
Vi har sammenliknet utgiftene i Skaun til pleie - og omsorgstjenester med et utvalg andre
kommuner, KOSTRA - gruppe 714 og landet som helhet.

For at utgiftene skal kunne s ammenliknes på tvers av kommunene er utgiftene korrigert for for -
skjeller i behov. Det beregnede b ehovet for pleie - og omsorgstjenester er basert på Kommunal - og
moderniserings departementets kriteriesett for rammetildeling til kommunene. Her inngår i alt ti
kriterier, hvorav antall eldre (tre grupper, henholdsvi s 67 – 79 år, 80 – 89 år og 90 år og over) og
antall psykisk utviklingshemmede over 16 år er de fire kriteriene som er tillagt størst vekt.
Kommunenes utgifter i 2016 med og uten korrigering for behov er vist i figuren under.

14 KOSTRA - gruppe 7: Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible
inntekter . Skaun tilhører denne KOSTRA - gruppen
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Figur 6 . 4 Netto driftsutgi fter til pleie og omsorg 2016 p r . innbygger med og uten korrigering for forskjeller i
behov

Blant de utvalgte kommunene lå nivået for de korrigerte utgiftene i 2016 lavest i Nannestad og
høyest Orkdal ( jf. figuren over). Det var bare Nannestad som hadde lavere utgifter enn Skaun.
Utgiftene i Skaun var også betydelig lavere enn KOSTRA - gruppe 7 og landet som helhet. Som
neste steg i analysen ser vi på hvordan de korrigerte utgiftene har utviklet seg de siste årene.

Figur 6 . 5 Netto driftsutgifter per innbygger til pleie - og omsorgstjenester 2012 – 2106 korrigert for forskjeller i
behov
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I perioden fra 2012 til 2016 har de korrigerte utgiftene blitt redusert fra 15 713 til 13 412 kroner per
innbygger ( jf. figuren over). Reduksjonen har vært p å hele 15 % . Utgiftene i Nannestad viser at det
er mulig med en drift med enda lavere utgifter enn i Skaun. Utgiftene i Skaun hadde vært rundt 5
millioner kroner lavere dersom ut giftene hadde vært på samme nivå som i Nannestad.

Kommunen ser ut til å ha en økonomi i god balanse med et driftsresultat på 6,8 % i 2016.
Sammen liknet med landet som helhet og kommunegruppe 7 bruker Skaun en mindre del av netto -
utgiftene på pleie og oms org og en større del av utgiftene på grunnskole.

Vi kan derfor ikke se at det skulle være behov for ytterligere innstramminger for pleie og omsorg.
Vår anbefaling er derfor at gevinstene ved mer rasjonell drift blir brukt til å styrke kvaliteten i
tilbude t til brukerne av kommunens helse - og omsorgstjenester.



1020273 Utredning av fremtidige boliger og boformer innenfor helse og mestring 2018 48

Vedlegg: Innspill fra
dialogkonferansen

Tema 1: Hvilket alternativ for utbygging av sykehjem og omsorgsboliger bør
kommunen satse på?

Flere døgnbemannede omsorgsboliger, spesielt til personer med demens som er for dårlige til
å bo hjemme, men for friske til å bo på sykehjem
Omsorgsboliger må ha fellesareal, viktig å ha mulighet til å opprettholde et sosialt nettverk og
få impulser

Ønsker å kunne betale bolig selv eller evt . innskudd
Omsorgsboligene bør ha beliggenhet ut ifra nivå på tjenestebehov, få tjenester – boliger
desentralt, mange tjenester – boliger sentralt
Omsorgsboliger i tilknytning til offentlige tjenester, buss, butikk, legesenter, sykehjem

Bygge kollektiv uten bemanning hvor man eier egen leilighet
Unngå ghetto
Legge til rette for aktivitet og trening i bofellesskap

Viktig å fortsatt ha fokus på høy kompetanse i sykehjem. Videreutvikle kompetansen, rett
kompetanse, på rett avdeling
Høy kompetanse i sykehjem for å beholde medarbeidere s amt rekruttere de beste

Opprettholde god bemanning i sykehjem
Sykehjem og hjemmetjeneste i nærhet til hverandre, tett samarbeid
Mulighet for overnattingsbesøk på sykehjem og omsorgsboliger, ikke alle har sine pårørende i
nærheten

Åpne opp sykehjemmet ved evt . nybygging, skoler og barnehage har lett tilgang, liv i huset
Fleksibel og økonomisk bruk av skjermet enhet, bygg slik at ved behov for forsterket skjermet
enhet (for eksempel ved utagering/vold osv .) er det bar e å sette opp en lydtett vegg som kan
tas ned igjen ved behovsendring
Uformelle møteplasser, bydelskafe for eksempel i tilknytning til sykehjemmet, åpent for alle i
alle aldre

Viktig å utvide antall langtidsplasser tidsnok
Ved flere sykehjemsplasser kan vi ta i bruk eksisterende rom i 1. etg. Sok kelen er ikke godt
egnet som avdeling

Hjemmesykepleien evt . i nye lokaler dersom sokkelen blir avdeling
Ta i bruk ny teknologi både i sykehjem og omsorgsboliger, viktig med responssenter
Hva er sentrum for meg/hva er sentrum for deg? M ange ønsker å bli vær ende i sitt nærmiljø og
anser det som sentrum, har hjelp fra lokalmiljøet osv .

Tema 2: Hvordan legge til rette for at folk kan bo hjemme i egen bolig så lenge som
mulig ?
Tidlig inn i hjemmet for å si hva en trenger i alderdommen – en type rådgiving på hva som skal til
for at nettopp jeg kan bo lenger i egen bolig:

I forhold til stor eller liten bolig
Gjennomgang av bolig

Vurdere behov for tekniske hjelpemidler
Ergoterapeut vurderer behov for hjelpemidler
Flytte? Enebolig/ leilighet – fordeler og ulemper. Stor tomt og eget hus utløser oppgaver som
de ser på som trening kontra å kjøpe leilighet som passiviserer mer. Individuelle behov
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Erfaring fra innbyggere med forebyggende hjemmebesøk og ønske om at det videreføres
Bevisstgjøring av innbyggere på hva er det jeg trenger
Forslag om å kalle tiltaket risikokartlegging – hvilke tiltak må til for å møte mine behov for å bo
leng er i egen bolig både hos eldre og yngre innbyggere med funksjonsfall

En «vaktmestertjeneste» som kan tilby bistand til mindre oppgaver:

Snømåking, plenklipping, skifte batteri, skifte lyspærer

Enkle arbeidsoppgaver
Spørsmål om Kapto kan utføre denne typen oppgaver

Fl ere enslige og flere med psykiske behov me d manglende nettverk eller behov for å avlaste
pårørende:

Et tilbud på kveldstid – ikke bare på dag (Treffstedet)
Muligheter for å nå noen på telefon

Fritidskontakt:

Gode erfaringer med tilbudet
Viktig å komme seg ut på sosiale arena, ut i skog og mark mm
Viktig for det sosiale for den som får tilbudet
Se det helsemessige perspektivet

Legge til rette for mer fysisk aktivitet :

Grønne lunger ved promenader og stier med treningsapparat. Kan utføre spontane øvelser på
spaserturen

Helsestasjon for eldre m. flere:

Type sykepleieklinikk hvor enkle prosedyrer kan utføres
Råd og veiledning

Bestå av team – tverrfaglig
Administreres av en koordinator
Beliggenhet i nærheten av en sosial arena hvor en kan kjøpe seg middag, bygge nettverk,
hobbyaktiviteter, fysisk ak tivitet, temadager mm. For eksempel i nærhet av dagtilbudet

Utvidet dagtilbud :

Dagtilbud er viktig både for tjenestemottaker og pårørende. Utsetter behov for sykehjemsplass

Dag, kveld, natt
På nøytral grunn dvs . ikke på sykehjemmet
Ligge i nærheten av helsestasjon/spl. klinikk?

Ambulerende dagtilbud - den enkelte får et tilbud i hjemmet. Eks . et par timer for at pårørende
skal komme seg til frisør. Mange pårørende gjør en stor innsats og sparer kommunen for mye
ressurser når de tar vare på sine. Ikke al le kommunale tilbud passer for alle innbyggere.
Tilbud innenfor rus og psykiatri

Ivaretakelse av pårørende – når noen blir syk, rammes også pårørende :

Kan henvende seg til helsestasjon/spl.klinikk for rådgiving
Behov for oppfølging for å stå i det leng er v ed sykdom til ektefelle, barn, foreldre

Involvering
Verktøy for å kartlegge belastning hos pårørende

Bruk av frivillige er av stor betydning:

Frivillighetssentralen bør være åpen på dagtid for å ha en sosial møteplass for de frivillige
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Transport – kommunen har dårlig bussforbindelse utenfor sentrum:

Transport til og fra treffpunkt
«Hjem for en 50 - lapp»

Velferdsteknologi:

Eldre m. flere har behov for å skaffe seg grunnleggende datakunnskaper - kurs

Viktig å se på den praktiske nytten av teknologien
D et er viktig at det informeres om hva velferdsteknologi innebærer for den enkelte.
Dialog mellom kommunen og innbyggere – må snakke sammen om hva dette er

Opptatt av at det må være ansatte som har kompetanse på velferdsteknologi
Opptatt av opplæring og at det skal være etter behov for den enkelte

Viktig med ansatte som er god på å kartlegge behov for at teknologien skal være tilpasset den
enkelte s behov

Hva trenger vi av kompetanse:

Teamarbeid, tverrfaglig arbeid
Velferdsteknologi
Rus og psykiatri

At den e nkelte selv og tjenesteapparatet ser betydningen av å bygge nettverk:

Trygghet

Avlaster både pårørende og kommunen
Ikke så avhengig av avtaler og faste tid s punkt

Til slutt:

Økt samhandling og dialog mellom etater i kommunen og eksternt er nødvendig for at det skal
gå rundt (foreslått av innbygger).
Dialog med innbyggerne er viktig.

Syntes denne måten å møtes på var både artig og interessant og vil gjøre det om igjen.

Tema 3: Hva er fremtidens boligløsninger?
Bedre utnyttelse av tomter, bygg i høyden
Sentrumsnære boliger som er nært tjenester og offentlig kommunikasjon

Blande generasjoner og forskjellige typer mennesker i samme bomiljø
Ved bygging må det bygges for alle
Kommunen bidra r med tilrettelegging for at flere venner kan bygge sammen

I nye bygg ønskes flere samlingsstuer, aktivitetsmulighet for kunst, dikt, hobbyrom
Forskjellige størrelser på leiligheter

Offentlig kommunikasjon ville åpnet for flere boligområder for alle typer mennesker og man kan
bo lenger hjemme
Boliger må bygges sånn at m a n k an bo lengst mulig hjemme, med plass til hjelpemidler,
livsløpsstandard, uten mye trapper og med heis
Flere heldøgns omsorgsboliger nært Rossvollheimen, riv trygdeboligene

Flytt gjenbrukstorget, flott tomt
Akuttpost for ROP

Ikke nødvendigvis kommunal oppga ve å bygge boliger
Rimelige boliger så alle kan komme inn på markedet
For å kunne bo lenger hjemme er det viktig med trygghet, føle mestring i egen bolig.

Mulighet for vaktmester og renholdstjenester i egen bolig for å kunne bo lenger hjemme.
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Tekniske hjel pemidler, forebyggende besøk, hjelpemiddelsentralen viktige for å kunne bo lenge
i egen bolig. Se mulighet for tilrettelegging i egen bolig

Må kunne bo hjemme så lenge som mulig
Samlingspunkt/kafe

Hjem for en 100 - lapp. Slik at man kan være sosial selv om m an bor litt utenfor sentrum og kan
da bo lenger hjemme

Tema 4: Hvordan kan kommunen sammen med innbyggerne legge til rette for
tjeneste utøvelse som bidrar til mestring og ansvarliggjøring?
Mestring av eget liv :

Eget ansvar å holde seg i fysisk god form
Må begynne tidlig å tenke på gode (helse) vaner 0 - 100 år!
Delta på de aktiviteter som finnes

Bruk «tomme hus og baner»
Eget ansvar å undersøke hva som må til for å tilrettelegge i heimen for hva som er nødvendig
for å kunne bo hjemme lengst mulig
Oppdatere / søke råd om hva som finnes av hjelpetilbud

Kommunens ansvar :

Legge til rette for akt i viteter som etterspørres 0 - 100 år!

Kommunen må bruke god ti d på kartlegging/bli kjent med brukeren
Spørreundersøkelser: Hva vil innbyggerne ?
Teknologisk utvikling

Nærhet til tjenestene
God oversikt over tjenestene, ikke bare på nett. Eks . «kulturkalender»

Tilbud på kveldstid: Eldre, psykiske lidelser, rus ; f. eks «kontakttelefon», men også aktiviteter
Oppsøkende team
Koordinator av tjenester

Forebyggende hjemmebesøk
Mestri ngstilbud og forebygging

Hverdagsrehabilitering
Transport, mange er isolerte

Familiesenter

Kan pårørende bidra med noe?

Kartlegge hva pårørende kan bidra med
Transport
Ikke alle har pårørende i kommunen, mange unge tilflyttere

Dialogmøter med pårørende!
In formasjon på Facebook slik at andre utenfor kommunen kan få oversikt over tilbud

Frivillige lag og foreninger :

Avhengige av frivilligheten, rekrutter
Transport «hjem for en 100 - lapp»

Lag åpent hus hvor folk kan treffes
Mer ressurser til lag og foreninger

Flere «små - aktiviteter» som fenger alle. Alt fra strikking, data, slektsforskning
Få med de som sitter hjemme. Kan hjemmetjenesten bidra?

Arena for god dialog :
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Dialogmøter!
Brukerundersøkelser, brukermedvirkning
Vis til gode eksempler fra andre steder for inspirasjon

Tema 5: Hvordan kan sentrum bli et godt sted for eldre i Skaun?
Vi gjorde litt om på det opprinnelige temaet og tonet ned tilnærmingen til eldre, og fokuserte heller
på hva som kjennetegner et godt sentrum. Vi definerte heller ikke om sentrum e r Børsa, Buvika
eller Venn.

Grovt sett så kan man sortere innspillene inn under hovedkategoriene: skyss, nærhet og mangfold.

Skyss :

Et godt sentrum kan enkelt nås med kollektivtransport, og har god forbindelse videre med
kollektivtransport til andre sentru m og deler av kommunen

Det er lett å kunne parkere egen bil og bruke kollektivtransport videre (park&ride)
Det finnes ordninger for skyss for å komme seg til ulike aktiviteter (bort for en 100 - lapp og hjem
for en 50 - lapp)

Nærhet :

Det er korte avstander til ulike tjenester som f or e ks empel fotpleier, frisør, lege, tannlege,
fysioterapi, trening, apotek mm. Et senter under ett tak hvor flere tjenester er samlet.
Det finnes uformelle møteplasser som man bare kan møte opp på for å ha sosial kontakt

Gangveier og stier som er godt tilrettelagt med universell utforming (trillevennlig, lys, grønne
lunger, benker/sitteplasser) og som kan brukes hele året , dvs . at det må brøytes og strøs.
Utendørs park med treningsmulighet
Oversikt over hva som finnes av ulike tilbud, både private og kommunale

Mangfold :

Det må være ulike boliger med tanke på stø rrelse og eieform, men det må væ re universell
utforming slik at man kan bo der selv om funksjonsevnen endrer seg, og at man kan få
kommunale tjenester i hjemmet.
Alle trenger ikke nødvendigvis å flytte til leilighet fordi man blir eldre, men det kan være greit å
kunne få kjøpt tjenester (privat) som snømåking, gressklipping og annet lettere vedlikehold. For
mange betyr det å bo i eget hus at man opprettholder aktivitet.

I et se ntrum bor både barnefamilier og eldre, og alle de andre som bor i en kommune.
Tilpassede boliger med tilgang til fellesarealer og kanskje en enhet man kan leie når man får
besøk høres interessant ut. Noe fellesarealer gjør også at man kan organisere og dri fte
aktiviteter selv


