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Hva slags fremtid planlegger vi for?



Boformer





Dekning av «omsorgsplasser»

• Sykehjem eller pleiebolig …

– Danmark: 4,1 % (av 65+)

– Sverige: 4,8 % (av 65+)

– Norge: 6,2 (% av 67+)

• … inkludert eldreboliger

– Danmark: 6,7 % (av 65+)

– Norge: 8,9 (% av 67+)

– Sverige: (ikke tilgjengelig)

Dekning lavest i Danmark (Sverige?), og høyest i Norge

Høyt er godt – eller dårlig?





Investeringstilskuddsordningen omsorgsboliger 
øker rammen – men beholder krav om nettotilvekst

Foto: Økernhjemmet, gjengitt med 
tillatelse

• Økningen i rammen 
gir muligheter for 
ytterligere 
rehabilitering og 
nybygg i 2017

• Krav om nettotilvekst 
må utsettes til 2025



Et mer differensiert tilbud





Konklusjon, Norge

• Institusjonsomsorg eller omsorgsboliger? 

– Kontroversielt i Norge, ikke i Sverige og Danmark

– Faglig eller politisk spørsmål?

• Norge gjennomgående institusjonsorientert 

– Samlet sett 20-25% av eldre tjenestebrukere i sykehjem, men bruker nær 

75% av driftsutgiftene. Lite igjen til hjemmetjenester. Av-institusjonalisering 

(og hjemmetjenester) gjennomført for yngre

• Økonomiske hensyn drar i retning av boliggjøring

• Tradisjon og trygghet drar i retning av sykehjem

– Eldres egne organisasjoner

– Profesjoner og «faglig arv» (sti-avhengighet), formative perioder

• Familiene ofte ambivalente

– Foretrekker selv omsorgsbolig framfor sykehjem, men frykter å bli belastet

• Ideologisk og politisk betent

– Lav bemanning gir liten tillit til boliger og skyver etterspørselen over på 

sykehjem. Neppe bærekraftig.

– Strukturell alderisme …?



Aktiviteter og felleskap





Personsentrert omsorg, fellesskap og sosial deltagelse 



Nye løsninger – hvordan kan vi tilrettelegge?

• Rom for nye løsninger
• Viktig å utløse private initiativ
• Kommunene kan tilrettelegge
• Hva kan vi lære av våre nordiske 

kollegaer?



Helsetjenester og samhandling



Store nasjonale satsinger – bedre samhandling?



Kvalitet og bruker-/pasientsikkerhet





Etablere en felles forståelse for arbeidet med 
gode pasientforløp for eldre og kronisk syke

Hvordan komme i gang?

• Systematisere gode pasientforløp

• Retningsendring gjennom «Hva er viktig for deg ?»

• Måle/monitorere egne arbeidsprosesser



https://www.youtube.com/watch?
v=H_Z1ZvjlKDE&t=13s

Hva er viktig for deg?

https://www.youtube.com/watch?v=H_Z1ZvjlKDE&t=13s
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Læringsnettverk - verdt innsatsen? 

• Har gitt økt kompetanse
• Har stimulert til faglige utvikling som 

ellers ikke ville ha forekommet.
• Lærings- og innovasjonsnettverk hvor 

brukerne ha deltatt vurderes som 
særlig vellykkede.

MEN:
Vanskelig å dokumentere at 
nettverkene har bidratt til 
innovasjon i form av forbedret 
tjenesteorganisering eller bedre 
tjenester til brukeren.



Kunnskapsbasert utvikling av god samhandling



En oppvurdering av 
forebyggende arbeid?

Velferdsteknologi





Gevinstrapporter fra Nasjonalt program for 
velferdsteknologi

Tre anbefalinger (2017):

• Digitalt tilsyn 

• Nye pasientvarslingssystem bør 
inkludere digitalt tilsyn

• Logistikkløsning for beregning av 
kjøreruter

Tidligere anbefalinger (2016):

• Mobile trygghetsalarmer

• Lokaliseringsteknologi (GPS)

• Elektronisk medisineringsstøtte

• Elektronisk dørlås 



«Nå kan jeg ta medisinene 

mine når jeg vil, er ikke 

avhengig av å vente på 

noen»

– Kvinne 87 år, om å ha elektronisk 

medisinstøtte 

«Jeg gleder meg til å 

gå ut alene hver dag!» 

– Bruker av GPS, 81 år

«[Bruker]..ble tidligere vekket av 

tjenesten ved tilsyn. Våknet og 

stod opp for å sjekke at døren var 

låst og at det ikke var noen i huset 

etter at tjenesten hadde dratt. 

Problemer med å sovne igjen.» 

- Bruker som fikk tilsyn på natt via kamera







Hverdagsrehabilitering

Lage varm-maten  selv
Dusje selv
Møte venner i 
bridgeklubben
Leke med barnebarnet
Hogge ved


