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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
I Kommunestyrevedtak 73/10, budsjett 2011, pkt. 14, avsatte kommunestyret 0,4 mill. kr til 
sykehjems utredninger. I tråd med dette vedtaket besluttet Rådmannens ledergruppe igangsetting av 
prosjekt for utredning av sykehjem. 

Det fremgår av prosjektets mandat at hensikten med prosjektet er å avklare behov og alternative 
løsninger for sykehjem tilpasset innbyggernes framtidige behov og kommunens økonomi. 

Mål for prosjektet er å utarbeide beslutningsgrunnlag rundt 
1. bygningsmessige endringer av Modumheimen 
2. ny sykehjemsutbygging 

Områder prosjektet skal utrede/oppgaver som skal utføres:  
� status 
� befolkningsutvikling og behovsutvikling 
� nye kommunale oppgaver, jf. samhandlingsreformen 
� behov for isolat 
� bruk av alternativt tjenestetilbud 
� avklare behov for bygningsmessige endringer av Modumheimen, herunder å 

definere bygningsmessig standard og gode driftsmessige løsninger 
� avklare behov for ytterligere utbygging og presentere alternative løsninger 

for utbygging 
� vurdere lokalisering 
� kartlegge mulighetene for økonomisk tilskudd 
� anslå kostnader til investering og drift, herunder anslå behov for bemanning 

 
Prosjektgruppa består av:  
Harald Silseth, prosjektleder, teknisk sjef 
Audun Eriksen, virksomhetsleder Modumheimen 
Aase Kristin Andreassen, virksomhetsleder hjemmetjenesten sør 
Solveig Klevstad, avdelingsleder kommunale bygg, sluttet 14.9.11 
Lena Torgersen, tillitsvalgt NSF 
Torbjørn Hope, leder i Eldrerådet  
Hege Fåsen, prosjektsekretær, rådmannskontoret 
 
Prosjektgruppa har hatt 14 møter, inkludert møter med arkitekter og Husbanken. I mai var 
prosjektet på befaring på Bråta bo- og aktivitetssenter i Nedre Eiker kommune. 

1.2 Noen hovedpunkter  
Prosjektrapporten viser at kommunen står overfor betydelige fremtidige utfordringer innenfor helse- 
og omsorgssektoren. Innledningsvis refereres kort noen av hovedpunktene. 

Det forventes at:      
• antall innbyggere i Modum over 67 år vil øke i årene fremover 
• levealderen blir høyere og utviklingen av aldersdemens blir den største helsemessige 

utfordringen innen eldreomsorgen 
• omfang av livsstilssykdommer vil øke (KOLS, diabetes, overvekt, alkohol) 
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• det vil bli større konkurranse om ressursene som en følge av økt behov for tjenester 
også innenfor andre deler av helse- og omsorgssektoren (barnevern, sosialhjelp osv) 

• morgendagens eldre vil stille større krav til individuelt tilpasset tjenestetilbud 
• det kan bli vanskeligere å skaffe kvalifisert og tilstrekkelig personale  

 
Det er en kjensgjerning at:  

• det er usikkerhet knyttet til faktisk framtidig befolkningsutvikling 
• det er usikkerhet knyttet til fremtidig behov for sykehjemsplasser 
• bygningsmassen på Modumheimen er gammel og trenger modernisering 
• regjeringens målsetting er full sykehjemsdekning innen 2015 
• tjenestetilbudet tilpasses ”Verdighetsgarantien”, forskrift om verdig eldreomsorg (F 

12.11.2010 nr 1426) 
• det bør videreutvikles ulike former for dagtilbud 
• innføring av samhandlingsreformen gir kommunene flere oppgaver 
• det i fremtiden vil bli økte driftsutgifter innenfor helse- og omsorg 
• det er behov for endrede rammevilkår for kommunene 

2. Situasjonsbeskrivelse 

2.1 Befolkningsdata  
Tabellen viser en fremskriving av befolkningsveksten i aldersgruppene fra 67 år, pr sept. 2011 
(kilde SSB, alternativ MMMM1). Grunnlagsmaterialet viser at det er først fra 2023 at antall eldre 
over 80 år stiger raskt. Det er imidlertid variasjoner innen denne gruppen. Blant annet øker gruppen 
90 år og eldre betydelig de nærmeste årene. I gruppen fra 67 år er det forventet en stigning i hele 
perioden. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2 Antall sykehjemsplasser og plasser med heldøgns  bemanning 
Tabellen viser at Modum kommune i dag har 203 plasser med heldøgns bemanning innen pleie- og 
omsorgssektoren. Dette er plasser på Modumheimen, Frydenberg, Vikersund- og Geithus bo- og 
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dagsenter samt Furulund- og Åmot bofellesskap. Disse plassene fordeler seg slik mellom 
sykehjemsplasser og boliger med heldøgns bemanning: 
 
 2011 

Sykehjemsplasser (i bruk) 79 

Boliger med heldøgns bemanning (i bruk) 124 

SUM 203 

2.3 IPLOS – verktøy for ressursstyring og rapporter ing  
Overordnet kartlegging av tjenestebehov og ressursutnyttelse innenfor omsorgstjenestene er 
avgjørende for å kunne lykkes med å utvikle framtidens eldreomsorg. Helsedirektoratet jobber med 
å utvikle verktøyet IPLOS, individbasert pleie- og omsorgsstatistikk. Høsten 2011 skal 14 rapporter 
være klare. IPLOS vil gi kommunen verdifull informasjon om utvikling av tjenestebehov og 
virkningen av tiltak som blir satt inn.  

Våren 2011 var det i overkant av 250 brukere av hjemmetjenester i kommunen.  

2.4 Dagens organisering av helse- og sosialetaten 
Helse- og sosialetatens virksomhet er organisert etter en tunmodell, hvor hvert tun har en 
virksomhetsleder, jfr. k.sak 40/10. Innenfor tunet vil det være ulike tjenester tilpasset den enkelte 
brukers helsetilstand. I tillegg skal det være en naturlig flyt mellom tun når pasientens behov ikke 
samsvarer med det tilbud som gis/kan gis innenfor det aktuelle tun.  Organisasjonsmodellen 
innebærer etablering av 5 tun og 4 virksomhetsområder: 

• Tun 1 Modumheimen 
Tjenester på nivå sykehjem med spesialisering innen geriatri, demens, palliativ behandling, 
dagsenter og bofellesskap 

• Tun 2 Geithus 
• Tun 3 Vikersund 
• Tun 4 Funksjonshemmede 
• Tun 5 Rehabilitering 
• Hjemmebaserte tjenester distrikt sør 
• Hjemmebaserte tjenester distrikt nord 
• Forebyggende tjenester 
• NAV 
• Barnevern 
• Flyktningetjenesten 

 
Når det gjelder inndeling i forhold til omsorgsnivå gir tiltakstrappa (se figur) en god oversikt over 
ulike tjenestetilbud gruppert på nivå. I det følgende gis det en kort oversikt over de ulike trinnene. 
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2.4.1 Trinnene fra åpne tilbud og til treningsbolig  
De nederste trinnene i tiltakstrappa må være godt utbygd med stort volum. Dette er helt avgjørende 
for å holde etterspørselen nede for heldøgns pleie- og omsorgsplasser. 

Det er de første trinnene som er de forebyggende trinn. Det er viktig at man satser 
langsiktig i forhold til disse. Det må iverksettes tiltak for at Modums befolkning 
holder seg friske og selvhjulpne lenger. Generelt folkehelsearbeid står sentralt her. 
Folkehelse er, sammen med levekår, fokusområde i kommuneplanen. 

Tilrettelagt bolig  må sees i sammenheng med privat utbygging. Det er viktig at det finnes boliger 
som er tilrettelagt for eldre og andre med hjelpebehov, og som gjør at man kan bo hjemme lengst 
mulig. Sentralisering av slike boliger vil føre til en mer effektiv bruk av hjemmebaserte tjenester.  

Tilrettelagt dagopphold er for eksempel dagrehabilitering (læring og mestring), dagsenterplasser 
for demente, dagsenter for eldre og dagsentertilbud for psykiatribrukere. Her kan brukerne være 
sammen i et fellesskap med tilbud om trening, sosiale tiltak, måltider osv. Et dagtilbud kan være 
med på å forlenge tiden man kan bo i egen bolig. Dette har en gunstig effekt på brukerne både 
fysisk, psykisk og sosialt. 

Bolig med ekstern bistand, her ytes det tjenester i hjemmene til brukerne. Dette er viktig arbeid 
for å redusere presset på boliger med heldøgns bemanning og sykehjem.  

Treningsboliger kan være boliger hvor brukere får oppfølging av et ambulerende team eller 
hjemmebaserte tjenester. Det kan være brukere som har hatt lange rehabiliteringsopphold, 
psykiatribrukere eller andre som trenger trygghet og trening i en bolig for å kunne lære seg og 
mestre å bo for seg selv.  

2.4.2 Bolig med bemanning     

Dette er bolig med middels behov for bistand/assistanse. Brukeren klarer deler av aktiviteten selv, 
men trenger personbistand til andre deler av aktiviteten.  
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2.4.3 Bolig med heldøgns bemanning        

Brukeren har store behov for bistand/assistanse. Brukeren klarer deler selv, men med bistandsyter 
til stede hele tiden. Bistandsyter er til stede for assistanse/tilrettelegging/veiledning, noen har også 
tilbud med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i sitt hjem. 

2.4.4 Sykehjem/institusjon  

Sykehjemsplass innebærer heldøgns pleie- og omsorgstjenester for brukere med stort hjelpebehov.  

Når det gjelder demensomsorgen skal den samles i tun Modumheimen. Basert på erfaringstall har 
ca 80 % av beboerne på sykehjemmet ulike former for demens. Andelen forventes å øke i framtiden 
på grunn av forhøyet levealder. Tun Modumheimen må tilby tjenester på ulike nivåer til denne 
pasientgruppen. Her vil den første kontakten mellom tunet og hjemmeboende demente etableres. I 
tunet har man også Furulund bofellesskap for demente. Dette er omsorgsboliger med heldøgns 
bemanning. Når man senere trenger et høyere omsorgsnivå er det avdelinger på Modumheimen som 
brukere kan flytte til. Dette er trygt for brukerne da de vil være innen det samme område. Det vil 
også være her fagkompetansen er samlet. 

Frydenberg tilbyr tjenester innen rehabilitering. Brukerne skal være motiverte for endring og 
trening, men trenger ikke å ha en spesifikk diagnose. Etter opphold ved Frydenberg opplever 
brukerne økt livskvalitet og økt funksjonsnivå. Dette merkes i hjemmesykepleien ved redusert 
behov for tjenester. Rehabiliteringen på Frydenberg bidrar igjen til redusert press på 
sykehjemsplasser. 

2.5 De ulike avdelingene i Tun Modumheimen 
Eneromsreformen ble fullført i 2007 og alle beboere med vedtak om langtidsplass har derfor 
enerom i dag.   

Avdeling Pasientgruppe Antall plasser i bruk pr sept 2011 

Avd. 1, Modumheimen Aldersdemente og alders-
psykiatriske pasienter som 
har behov for skjerming 

15 langtidsplasser fordelt på to 
enheter (7 + 8). Begge skjermet 

Avd. 2, Modumheimen Geriatri – eldre med 
sammensatte lidelser 

18 langtidsplasser 

Avd. 3, Modumheimen  Geriatri– eldre med 
sammensatte lidelser 

18 langtidsplasser 

Avd. 4, Modumheimen  Pasienter som har behov for 
skjerming 

9 langtidsplasser og 1 korttidsplass. 
Alle skjermet  

Avd. 5, Modumheimen  Geriatri– eldre med 
sammensatte lidelser 

13 langtidsplasser og 1 korttidsplass 
som benyttes til rullerende 
avlastning. I tillegg 1 kriseplass som 
ofte må benyttes som langtidsplass. 

Lindrende enhet, 
Modumheimen 

Alvorlig syke og døende 
personer som har behov for 
smertelindring og annen 
behandling  

4 korttidsplasser 

Dagavdeling, Modumheimen Hjemmeboende som har 
behov for dagtilbud. 
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Sum i denne bygningen 
(sykehjemmet) 

 79 plasser + 1 kriseplass 

Furulund bofellesskap Demente 16 boenheter / beboere fordelt på to 
etasjer med 8 i hver. 

Åmot bofellesskap Personer som har behov for 
noe bistand ved måltider, 
hygiene osv.   

10 boenheter / beboere fordelt på to 
etasjer med 5 i hver. 

Furulund trygdeboliger – 
(ikke heldøgnsplasser) 

  

Sum totalt sykehjems- og 
heldøgnsplasser 
administrert fra Tun 
Modumheimen 

 105 plasser 

 

3. Samhandlingsreformen 

3.1 Noen hovedpunkter 
Regjeringen la fram Samhandlingsreformen, stortingsmelding nr 47 (2008-2009), i 2009. Målet 
med reformen er bedre folkehelse og bedre helsetilbud med kort ventetid og med størst mulig 
nærhet til brukerne. Samhandlingsreformen har blant annet kommet som en følge av at man på 
grunn av befolkningsøkning og ressursbehov må tenke annerledes i fremtidens helse Norge. 

Samhandlingsreformen skal gjennomføres fra 2012. Den innebærer nye oppgaver og økt ansvar for 
kommunene i et helhetlig og forutsigbart pasientforløp.  

� Det skal satses mer på forebyggende arbeid og tidlig innsats for å begrense plager og 
lidelser og hindre at sykdom utvikler seg. 

• Pasienter og brukere skal møte mer helhetlige og koordinerte tjenester. 

• Behandling som i dag skjer i sykehus, men som kan gis på en like god måte i 
kommunene, skal i fremtiden skje i kommunene.  

• Kommunene får plikt til å etablere tilbud om øyeblikkelig hjelp og døgntilbud for 
pasienter som har behov for behandling og observasjon. Plikten skal fases inn i 
perioden 2012-2015. Tilbudet skal fullfinansieres og bygges gradvis opp i 
kommunene. 

• Det er bestemt at kommunene skal betale for somatiske pasienter som er definert 
utskrivingsklare. Det overføres penger fra helseforetak til kommunene for å dekke 
opp disse kostnadene. Kommunene skal motiveres til å bygge opp tilbud for å kunne 
ta imot utskrivingsklare pasienter fra dag 1. 

• Kommunene får et medfinansieringsansvar for de fleste medisinske innleggelser og 
konsultasjoner fra 1.1.12. Det overføres midler fra helseforetakene til kommunene 
for at kommunene skal kunne dekke medfinansieringsansvaret. 
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• Regjeringen legger opp til en særskilt satsning på demente gjennom øremerkede 
tilskudd til aktivitetstilbud på dagtid. Effekten av et slikt tilbud vil være at behov for 
heldøgns plass utsettes og ikke minst at omsorgspersonene rundt den demente får 
nødvendig avlastning for å kunne fortsette omsorgsarbeidet med den demente.   

• Mindre og mellomstore kommuner må i større grad samhandle om en rekke 
oppgaver. Dette for å utvikle kompetanse, samhandle om felles løsninger og utnytte 
felles ressurser optimalt. Kommunene Sigdal, Krødsherad, Hole, Ringerike, Jevnaker 
og Modum har, sammen med Vestre Viken HF v/Ringerike sykehus, etablert et felles 
samhandlingsprosjekt ”Vi samler trådene”. Målsettingen med fellesprosjektet er å: 

- Stimulere til utvikling av tilbud som bidrar til økt forebygging og 
tidlig intervensjon 

- Bidra til bedre pasientforløp og bedre samarbeid mellom 
kommuner og mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten 

- Bidra til bedre ressursutnyttelse og samlet innsats i helsetjenesten 
- Bidra til økt helsefremmende arbeid 
 

• I forbindelse med samhandlingsreformen får kommunene overført ca 5 milliarder 
kroner over rammetilskuddet i 2012. Dette begrunnes i de nye oppgavene 
kommunene får tilført ved innføring av kommunal medfinansiering av 
spesialisthelsetjenesten og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasienter. Det 
presiseres fra departementet at nye oppgaver skal kommunen få kompensasjon for. 
Midlene blir fordelt gjennom inntektssystemet til kommunene og for Modum vil de 
utgjøre kr 15,8 mill. De nye midlene som overføres vil gå til å gjennomføre nye 
pålagte oppgaver og vil ikke medføre større handlefrihet for kommunen. 

3.2 Tun Modumheimens rolle etter innføring av samha ndlingsreformen 
Sykehjemmets rolle og funksjoner må i tillegg til å være et varig botilbud (langtidsplasser) også 
være tilpasset andre brukeres behov.  

For at oppgaver knyttet til utskrivningsklare pasienter / etablering av akuttplasser og andre 
oppgaver overført fra 2. linje tjenesten skal løses forsvarlig, kreves tilstrekkelig fagkompetanse og 
nødvendig legedekning. Det er vedtatt at det skal være et sykehjemstilbud i Modum, og det er 
derfor naturlig at fagkompetanse knyttet til nevnte oppgaver samles på sykehjemmet. Dette vil gi 
nødvendig trygghet for pasienter, pårørende og i befolkningen for øvrig. I tillegg til fagkompetanse 
er det selvfølgelig nødvendig at det er nærhet til personalet. Laboratorium for prøveanalyser må 
også være tilgjengelig.  

Det anbefales at minst 15 % av samlet antall institusjonsplasser er korttidsplasser jf. St.meld. 25 
(2005-2006). 

Den spesialiserte rehabiliteringen skjer i dag på Frydenberg. Men også generelt er målet med all 
pleie og omsorg å bevare eller øke pasientenes mulighet til å fungere i hverdagen.  

 
Sykehjemmets funksjon kan i fremtiden deles inn i fem hovedområder:  

• Langtidsplass for personer med varige og omfattende behov for medisinsk tilsyn, 
sykepleie og omsorg  
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o Langtids botilbud for mennesker med aldersdemens 
o Langtids botilbud for syke og pleietrengende  
o Langtids botilbud for mennesker med alderspsykiatriske lidelser  

 
• Korttidsopphold for medisinsk behandling og pleie ved akutt sykdom 
Behandling av pasienter før, i stedet for og etter sykehusinnleggelse, jf. samhandlingsref.                    

o Akuttplasser 
o Behandling av kronisk syke pasienter f.eks dialyse  
o Intravenøs behandling 
o Observasjon for å avklare behov for innleggelse i sykehus 
o Etterbehandling etter sykehusopphold  
o Korttidspleie for kronisk syke og personer med komplekse og sammensatte behov 
o Isolat for å hindre smittespredning 
 

• Lindrende enhet 
o Symptomlindrende behandling og veiledning ved alvorlig sykdom 
o Kartlegging, vurdering og innsats i forhold til symptomer og problemer 
o Pleie og omsorg ved livets slutt 
o Systematisk sorgarbeid med blant annet tilbud om ettersamtale 

 
• Avlastning 

o Avlastningsopphold (for å avlaste pårørende som utfører omfattende 
omsorgsoppgaver i hjemmet) 

 
• Dagtilbud 

o Videreutvikling av ulike dagtilbud.  
o Etablere dagtilbud for demente på Modumheimen  

 

4. Vurdering av framtidig behov for sykehjemsplasse r, 4 ulike 
alternativer 

Vurdering av framtidig behov for sykehjemsplasser er en komplisert oppgave. Det er mange ukjente 
faktorer i en slik vurdering som befolkningsframskriving, utvikling av de ulike tjenestetilbudene, 
bygging av tilrettelagte boliger, framtidige oppgaver lagt til sykehjemmet, befolkningens 
helseutvikling, medisinske fremskritt, resultater av forebyggende folkehelsearbeid og resultater av 
samhandlingsreformen. Det er ikke mulig å gi en presis oversikt over behovet for antall 
sykehjemsplasser i fremtiden. Fremtidige behov må årlig evalueres. 

Nedenfor er 4 alternativer beskrevet.  

4.1 Alt. 1, økning i antall plasser basert på 15 % av befolkningen over 80 år 

For å komme fram til behovet for sykehjemsplasser benytter mange kommuner en dekningsgrad på 
minimum 15 % i forhold til antall eldre over 80 år i kommunen.  

KOSTRA tallene for 2010 viser følgende dekningsgrader: 

Sykehjemsplasser:  
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Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 
år og over  
(Institusjon er kun Modumheimen sykehjem) 
 

Modum Kommunegruppe 
8 

Buskerud Landet 
forøvrig 

11,7 15,8 15,0 18,4 

Som KOSTRA tallene viser har Modum en lavere dekning enn de grupperinger det er normalt å 
sammenligne seg med. En mulig årsak kan være at andre kommuner fortsatt har rehabilitering som 
en del av sykehjemsaktiviteten, noe Modum ikke har i dag. 

Legger vi til grunn dagens dekningsgrad i Modum på 11,7 %, tilsvarende 79 sykehjemsplasser, vil 
behovet i 2030 være 119 plasser. Hvis dekningsgraden økes til 15 % innebærer det behov for 153 
plasser i 2030. Utviklingen basert på framskrivning av aldersgruppen 80 år og eldre viser en svak 
nedgang i en tiårsperiode fra 2014. Store variasjoner i de enkelte aldersgruppene innen 
hovedgruppen 80 år og eldre gjør imidlertid denne trendutviklingen svært usikker. Tabellen 
nedenfor viser utviklingen innen disse to dekningsgradvariantene basert på framskrivningen av 
aldersgruppen 80 år og eldre. 
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4.2 Alt. 2, økning i antall plasser sammenholdt med  behovet for boliger 
med heldøgns pleie- og omsorgstjenester 

Man må se det framtidige behovet for sykehjemsplasser i sammenheng med behov for boliger med 
heldøgns pleie- og omsorgstjenester. Modumheimen er i dag det eneste sykehjemstilbudet i 
kommunen. Rehabiliteringstjenestene dekkes av tjenestetilbudet gitt ved Frydenberg. De øvrige 
boligene med heldøgns pleie- og omsorgstjenester innen eldreomsorgen er Vikersund bo- og 
dagsenter, Geithus bo- og dagsenter, Furulund bofellesskap og Åmot bofellesskap.  

En behovsanalyse av antall sykehjemsplasser i Modum må ta utgangspunkt i den faktiske 
kapasiteten i dag. Normalt er det venteliste for å få tildelt bolig med heldøgns pleie- og 
omsorgstjeneste og langtidsplass på sykehjemmet  

Behov for 153 
sykehjemsplasser i 
2030 ved 
dekningsgrad på 
15 % 
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KOSTRA tallene for 2010 viser følgende dekningsgrader: 

Sykehjemsplasser og boliger med heldøgns bemanning: 

Andel plasser i institusjon (sykehjem) og 
heldøgns bemannet bolig i prosent av 
befolkning 80 år og over 

Modum Kommunegruppe 
8 

Buskerud Landet 
forøvrig 

33 30 26 28 

Tabellen viser summen av sykehjemsplasser og plasser i bolig med heldøgns bemanning i forhold 
til befolkning 80+. Som det framgår av denne tabellen er Modum godt dekket med plasser i 
institusjon og boliger med heldøgns bemanning sammenliknet med andre kommuner. 

Selv om det er klare forskjeller i både tjenestetilbudet og bo- og betalingsformer mellom 
sykehjemsplasser og boliger med heldøgns bemanning må disse tilbudene ses i sammenheng fordi 
de utfyller hverandre i en samlet kapasitet. 

En måte å vurdere framtidig behov på er å se på brukerbehovet innen de ulike aldersgruppene. 
Utgangspunktet for denne beregningen er situasjonen på et bestemt tidspunkt i mars 2011. 
Aldersgruppene som er lagt til grunn er 0-66 år, 67–79 år, 80–89 år og over 90 år. Med 
utgangspunkt i dagens dekningsgrad innen disse aldersgruppene vil behovet for både 
sykehjemsplasser og boliger med heldøgns pleie- og omsorgstjenester være svakt stigende i hele 
perioden fram til 2023, hvor imidlertid behovet øker raskt fram mot 2030. Tabellen nedenfor viser 
denne utviklingen: 
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4.3 Alt. 3,  økning i antall plasser hensyntatt antatt utvikling  av demens 

Som påpekt innledningsvis vil mange faktorer kunne influere på det framtidige behovet for 
sykehjemsplasser og boliger med heldøgns pleie- og omsorgstjenester. En av faktorene som trekkes 
fram i Omsorgsplan 2015 - St. meld. nr.25 (2005-2006) er utviklingen innen demensområdet. I 
2005 var det ca 66 000 personer med demens i Norge. I stortingsmeldingen antydes det en 
fordobling av antall demente i Norge de neste 30 – 40 årene. Dette er utviklingstrekk som også er 
synlig i Modum hvor langtidsplasser på sykehjemmet ofte er knyttet til personer med en 
demenslidelse. Økningen i antall tilfeller av demens gjør seg særlig gjeldende i aldersgruppene over 

Behov for 155 
boliger med 
heldøgns 
bemanning i 2030 

Behov for 119 
sykehjemsplasser i 
2030 
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80 år. En vesentlig økning av antall personer med demens kommer derfor mest sannsynlig først fra 
ca. 2020 og videre utover de neste tiårene. Hvis vi hensyntar en slik utvikling vil behovet for 
sykehjemsplasser øke mer enn den demografiske utviklingen skulle tilsi. Det er ingen sikre tall for 
denne utviklingen og tallene er bare anslått. Tabellen nedenfor viser denne antatte utviklingen. 
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Tabellen viser at behovet for heldøgns omsorgsplasser øker betydelig de neste årene. Totalt er det 
behov for 105 nye plasser innen 2030. 54 av disse er sykehjemsplasser og 51 er plasser med 
heldøgns bemanning. I tillegg må en ta hensyn til samhandlingsreformen.  

4.4 Alt. 4,  utnyttelse av ubenyttede sengeplasser – styrking av  
hjemmetjenesten 
På kort sikt tas ubenyttede plasser i bruk. Disse tiltakene vil medføre økt bemanning på 
sykehjemmet, Frydenberg og i hjemmetjenesten. I tillegg må andre lavterskeltilbud styrkes, jf 
tjenestetrappa i pkt 2.4. 

Kapasitet pr. oktober 2011: 

Sted Dagens 
kapasitet, antall 
plasser 

Utfyllende merknader 

Modumheimen 
sykehjem 

79 5 ubenyttede plasser, resten av avd. 4 

Vikersund bo- og 
dagsenter  

54 Avd. G er ikke medregnet da det ikke er heldøgns pleie- 
og omsorgstjeneste knyttet til disse plassene. 

Geithus bo- og 
dagsenter 

26  

Frydenberg 18 12 plasser i 3. etg. ikke benyttet, ikke brannteknisk 
godkjent. 6 plasser i 2. etg. ikke benyttet pga manglende 
bemanning og tekniske løsninger 

Furulund 
bofellesskap 

16  

Åmot bofellesskap 10  

Behov for 134 
sykehjemsplasser i 
2030 

Behov for 171 
boliger med 
heldøgns 
bemanning i 2030 
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SUM 203 Pt. ubrukt kapasitet: 23 plasser 

 

Det økende presset på sykehjemsplasser gjør at det må tenkes utover institusjonsplasser. 
Hjemmebaserte tjenester må styrkes. Dette kan virke forebyggende i forhold til presset på 
sykehjemmet.  

I følge FAFO rapport våren 2011, bestilt av NSF, er tjenestetilbudet til eldre over 80 år redusert de 
siste 20 årene, samtidig har det vært en relativ nedgang i bruk av sykehjemsplasser. Rapporten 
hevder også at dette går utover de mest hjelpetrengende. Hvor går grensen mellom en verdig 
ivaretakelse hjemme i forhold til sykehjemsplass? En forsterking av hjemmebaserte tjenester vil 
kunne flytte den grensen til et visst punkt. For gruppen av de mest syke og hjelpetrengende vil ikke 
hjemmebaserte tjenester kunne gi et tilstrekkelig faglig forsvarlig tilbud. I disse tilfellene er en 
tilgjengelig sykehjemsplass nødvendig for å i møtekomme brukerens behov og ivareta føringene i 
Verdighetsgarantien.   

KOSTRA tall viser at en gjennomsnittlig bruker av hjemmesykepleien i Modum får 12 timer i uka 
(ca. 2 timer i døgnet). Dette viser at det er et stort sprik mellom tjenester som leveres hjemme og et 
heldøgns tilbud på et sykehjem.  

Utfordringen framover er å tilby et større mangfold av tjenester på et lavere nivå i tiltakstrappa for 
dermed å redusere etterspørselen etter sykehjemsplasser, og samtidig bidra til at pleietrengende kan 
klare seg hjemme lenger. 

Praktisk bistand og opplæring i hjemmet er et område som man i dag kjenner best som 
hjemmehjelp. Dette tilbudet bør økes og tiltak settes inn på et tidlig tidspunkt, eksempler her kan 
være en ambulerende vaktmester som er tilknyttet hjemmetjenesten med ansvar for strøing, måking, 
bære ved, trygghetsalarmer osv. Dette vil gjøre hverdagen enklere og flere kan bo hjemme lenger. 

Fagteam bør opprettes i kommunen, disse kan være tverrfaglig sammensatt og jobbe i team der det 
er nødvendig. Dette bør være team som er organisert under hjemmetjenester, slik at de blir brukt 
som en ressurs ute i hjemmene. Eksempel på kompetanse kan være kreftsykepleier, 
diabetessykepleier og spesialist i forhold til demens.  

Frydenberg har nedsatt ei gruppe som fra oktober d.å. skal foreta en helhetlig kartlegging av 75 
åringene i kommunen som ikke har tjenester. Iverksetting av evt. tiltak må skje i nært samarbeid 
med hjemmetjenesten. 

4.5 Samlet oppstilling over alternativene 
 Ant. 

sykehjemsplasser 
Boliger med heldøgns 
pleie- og 
omsorgstjenester 

Alt. 1, dekningsgrad på 15 % over 80 år 153 Ikke omtalt 
Alt. 2, ant. sykehjemspl. sammenholdt 
med behovet for boliger med heldøgns 
pleie og omsorgstjenester 

119 155 

Alt 3, som alt 2, hensyntatt demensutv. 134 171 
Alt. 4, utnytte dagens ubrukte plasser   84 142 
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Oppstillingen viser store forskjeller i antall sykehjemsplasser og boliger med heldøgns pleie- og 
omsorgstjenester avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn. 

5. Tomtealternativer som er utredet 
Følgende lokaliseringer er vurdert og det er foretatt en ROS analyse som for arealplanlegging av 
alternativene:  

5.1 Areal i tilknytning til Modumheimen 
Kommunen eier ca. 29,3 mål i regulert område. Det må utarbeides ny reguleringsplan for videre 
utnyttelse. Store deler er regulert til offentlig formål, men noe også til boligformål. I vedtatt 
organisering av helse- og sosialetaten er demensomsorg og sykehjemsdrift lagt til Tun 
Modumheimen. Området består av elveavsetning med liten mektighet til fjell. Her ligger det gode 
muligheter for utbygging av et større geovarmeanlegg for å dekke framtidig varme- og kjølebehov. 
Området ligger sentralt og har gode kommunikasjonstilknytninger. Det er godt utviklet infrastruktur 
i nærområdet. Strømforsyningen er tilknyttet mateledningen fra Døvikfoss kraftstasjon. Det sikrer 
sykehjemmet strøm ved en eventuell strømrasjonering. 

Området ligger i nær tilknytning til tilrettelagte boliger som Telesletta, Ekengården, Åmotsenteret, 
Reprogården og Enger terrasse. 

5.2 Areal i tilknytning til Frydenberg 
Kommunen eier ca 16,5 mål i uregulert område. I kommuneplanen er området avsatt til formål 
rehabilitering. Det er behov for mer areal og naboeiendommen gnr/bnr 21/25 peker seg ut da den 
også er avsatt til samme formål i kommuneplanen. Området må reguleres hvis det velges som 
framtidig utbyggingsområde. Grunnen under 21/25 er registrert med hav- og fjordavsetning med 
tykt dekke. Det betyr at sannsynligheten for å finne kvikkleire i grunnen er tilstede. Området ligger 
perifert i forhold til befolkningssentra og har en begrenset utbygd infrastruktur.  

5.3 Areal i tilknytning til VBD, Krøderbanen sløyfe  
Kommunen eier ca. 6,4 mål i uregulert området. I kommuneplanen er området definert som 
framtidig boligområde. Det er behov for mer areal og naboeiendommen gnr/bnr 95/43 peker seg ut 
da den også er avsatt til samme formål i kommuneplanen. Området må reguleres hvis det velges 
som framtidig utbyggingsområde. Byggegrunnen består av tynne lag med marin avsetning over 
fjellgrunn. Området ligger i nærføring til rv 35 og vil få utfordringer knyttet til støy og en generell 
byggegrense på 100 m. Det er behov for betydelig tilrettelegging av infrastruktur inn i området. 
Området ligger relativt sentralt, men er kostbart å utvikle. 

5.4 Areal i tilknytning til Tomtebo 
Kommunen eier ca. 35,7 mål i uregulert område. I kommuneplanen er området avsatt til offentlig 
formål. Det er en rekke bygninger på området som dekker ulike behov. Bygging av en større 
bygningsmasse vil sannsynligvis kreve at flere bygninger må rives for å gi plass. Byggegrunnen er 
registrert med elveavsetning, men må sjekkes opp for eventuell kvikkleire i dypereliggende lag. 
Området ligger perifert i forhold til befolkningssentra og har en begrenset utbygd infrastruktur.  
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5.5 Prosjektgruppas anbefaling vedr. beliggenhet 
Prosjektgruppas anbefaling er at området rundt Modumheimen er det aktuelle utbyggingsstedet for 
et nytt sykehjem.  Dette er i tråd med vedtatt organisering av helse- og sosialetaten etter 
tunmodellen, samt en mangeårig kommunal strategi for oppkjøp og båndlegging av området. 
Området ligger sentralt og har gode kommunikasjonstilknytninger. 

Det er behov for å utarbeide en reguleringsplan for området som må avklare viktige spørsmål som 
plassering av bygninger, ny atkomst vei, parkeringsareal, atkomst for offentlige transportmidler, 
beredskap, uteområder, byggegrenser, estetikk og tilgjengelighet til Telesletta samt Åmot sentrum.  

Reguleringsarbeidet bør gå hånd i hånd med prosjektering av nytt sykehjem. 

6. Modumheimen 

6.1 Vurdering av arkitektenes utbyggingsalternative r  
Prosjektgruppa har vært i kontakt med arkitektfirmaene Arkitektkompaniet, Arkitektgruppen 
Drammen AS og SG arkitektur. Disse firmaene har kommet med forslag til løsning på tre ulike 
utbyggingsalternativer, hver med 140 plasser. Forslagene fra arkitektfirmaene ligger som vedlegg til 
rapporten. Prosjektgruppa presiserer at arkitektenes innspill kun er eksempler på mulige løsninger 
for fremtidig sykehjemsutbygging.  

For alle tre alternativene har man vurdert effekt en av en mulig trinnvis utbygging i tråd med 
estimert behovsanalyse.  

Alt. 1. Dagens Modumheimen med 85 mulige plasser videreføres og det bygges et 
nytt sykehjem i tilknytning til eksisterende. Definere muligheter for bedre 
sanitærtilbud og oppholdsrom jfr. kvalitetsforskriften. Vurdere dagens bruk av 
bygningsmassen opp mot ny teknisk forskrift og brannsikkerhet. 

Alt. 2. Modumheimen bygges om i tråd med husbankens tilskuddsregler og det 
bygges et nytt sykehjem i tilknytning til eksisterende sykehjemmet. 

Alt. 3. Det bygges et helt nytt sykehjem i tilknytning til Modumheimen. 
Modumheimen bygges om til omsorgsboliger og dagtilbud for demente og andre. 

Et samlet råd fra arkitektene var å gjøre så lite som mulig i dagens bygningsmasse. Det skal lite 
endringer til på Modumheimen før kravene i teknisk forskrift slår inn og da vil en omgjøring bli 
meget kostbar. Dersom tekniske krav utløses, TEK 10, vil dette medføre både brannteknisk 
omprosjektering, ventilasjonsanlegg og de nye kravene til energiberegninger. Dette vil bl.a. bety 
etterisolering av hele bygget, utskifting av alle vinduer samt full gjenomgang av alle arealer mht 
universell utforming. En slik løsning vil, i følge Arkitektkompaniet, bli såpass kostnadskrevende at 
kostnadene ved dette i store trekk er sammenlignbare med å bygge nytt sykehjem. 

Arkitektkompaniet, som skulle se på mulighetene for videreføringen av dagens Modumheimen, alt. 
1, minimumsalternativet, foreslår å beholde det eksisterende sykehjemmet uendret. Det anføres at 
dette vil måtte bli en midlertidig løsning siden dagens sykehjem etter hvert vil bli i utakt med 
kravene til vedlikehold og krav til investeringer for å opprettholde en drift som er i tråd med lover 
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og regler. ”Løsningen kan imidlertid fungere muligens i et 10 -15 års perspektiv, med kun de 
investeringene og oppgraderingene som er absolutt nødvendige, så som nytt sprinkelanlegg”. I 
tillegg til å beholde dagens sykehjem uforandret foreslås det å bygge et nytt sykehjem på nedre del 
av tomten, i to etg. og med 64 plasser. Et fullt utbygd alternativ med 64 plasser utgjør ca 4900m² og 
med en sannsynlig byggekost på kr 35000 pr m² vil total kostnad bli på 171,5 mill.  

SG arkitektur har utredet alt. 2, ombygging av Modumheimen og ett nytt sykehjem i tilknytning til 
dette. De har valgt en løsning der det prioriteres en kompakt bygningsmasse over 3-4 etasjer for det 
nye sykehjemmet. Ved å foreta en total rehabilitering av dagens sykehjem vil man få 38 rom som 
oppfyller husbankens krav. Nytt sykehjem legges i 4 blokker nord for eksisterende og kan bygges ut 
trinnvis. Mellom nytt og gammelt bygg dannes et tun, og det bygges innvendig forbindelse mellom 
byggene. En stipulert kostnad for nybygget på nesten 12 000 m² er satt til 360 mill. og en kostnad 
for ombygging av hele det eksisterende bygget, ca 7100 m², er satt til 178 mill. Disse kostnadene 
skal dekke alle utgifter, inklusive infrastruktur, administrasjon og planlegging, inventar, tomtekjøp 
osv. SG Arkitektur presiserer at kostnaden vil variere med markedssituasjonen på byggetidspunktet, 
samt at det er usikkerhet omkring infrastruktur, terrenginngrep, grunnforhold osv. SK Arkitektur 
mener at en valgt løsning med kompakt bygningsmasse vil være rimeligere enn å bygge mer spredt. 
En løsning med kompakte bygninger og relativt korte avstander vil gi et godt grunnlag for lave 
drifts- og vedlikeholdsutgifter. 

Arkitektgruppen Drammen AS har utredet alternativ 3, bygging av et helt nytt sykehjem og en 
ombygging av deler av Modumheimen til omsorgsboliger. Det anslås at ca 2500m² av 
Modumheimen kan bygges om til 40 omsorgsboliger med en kostnad på 62 mill. Det nye 
sykehjemmet foreslås bygget med et sentralbygg og 8 fløyer, over 2 etasjer, totalt ca 8900m². Dette 
gir totalt 140 plasser. Kostnadene ved et nytt sykehjem samt ombygging av deler av Modumheimen 
er avrundet til 400 000 mill. Dette inkluderer parkering og utomhusanlegg. 

Arkitektenes innspill har status som utredningsoppgave og er derfor noe uferdig som grunnlag for 
beregning av byggekost. Det varierer også noe hva de forskjellige firmaene har lagt inn av andre 
kostnader i sine beregningsgrunnlag. Dette innebærer at prisene ikke er direkte sammenlignbare. Et 
konkret romprogram er nødvendig for å kunne beregne et nøyaktig kvadratmeterantall som en 
endelig kalkyle vil bygge på.  

6.2 Juridisk vurdering av dagens kvalitet på sykehj emsdriften 
Prosjektgruppa rettet en henvendelse til Fylkesmannen v/helseavdelingen for en uttalelse vedr. 
dagens bygningsmasse på Modumheimen.  

Begrunnelsen for å be om uttalelsen var at hvis det er alvorlige avvik på området, så må oppgaven 
prioriteres opp. Hvis det ikke er avvik kan en tilpasse tempoet i utbyggingen etter det behovet som 
framskrevet befolkningsmengde og alderssammensetning viser. Kommunen har ikke tidligere 
mottatt avvik her, men ønsket å få bekreftet status av tilsynsmyndigheten. 

Helseavdelingen hos Fylkesmannen opplyste pr telefon at Modumheimen var ett av forholdsvis få 
gamle sykehjem i fylket som fortsatt var i drift som sykehjem uten større ombygginger.   

Fylkesmannen svarer kun for de krav som utledes av helselovgivningen når det gjelder fysisk 
utforming av sykehjem. 
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Fylkesmannen skriver i sin tilbakemelding: ”Et overordnet krav for alle pleie- og omsorgstjenestene 
er at tilbudet til den enkelte pasient skal være faglig forsvarlig. Krav til hva som er faglig forsvarlig 
endres over tid i tråd med ny fagkunnskap og samfunnsutviklingen for øvrig. Det er lite spesifikke 
krav i helselovgivningen når det gjelder den fysiske utformingen av sykehjem.” 

Det fremgår av sykehjemsforskriften (F14.11.1988 nr 932): 

§ 4-1. Ved utformingen av bygningen(e) skal det tas nødvendig hensyn til funksjonshemninger og 
behandling-, pleie- og assistansebehov hos beboerne. Bygninger over en etasje skal ha heis.  

Sengerommene skal som hovedregel være enerom. Det kan innredes to-sengsrom for ektefeller og 
andre som ønsker å bo sammen. Sengerommene skal ha en størrelse og utforming som forenkler 
stellet av sengeliggende pasienter. Rommene bør ha uttak for telefon. Det skal være et WC-rom i 
tilknytning til hvert sengerom.  

Grupper av sengerom bør ha egne spise- og oppholdsarealer samt kokemuligheter som kan benyttes 
av beboerne.  

§ 4-2. Boformen skal ha:  
a) nødvendige rom tilrettelagt for å ivareta beboernes hygiene 
b) tilfredsstillende kjøkken- og vaskerifunksjoner 
c) funksjonell møblering og belysning 

Fylkesmannen uttaler at når det gjelder setningen om WC-rom i tilknytning til hvert sengerom, jf § 
4-1, 2, ledd, kan dette neppe forstås som et krav om at hvert sengerom skal ha eget WC-rom. Det 
sies videre: ”Forskriften ble vedtatt i 1988 – hvor det gjaldt andre mål og standarder enn i dag – og 
har ikke vært endret siden på dette punktet. Det må imidlertid kunne kreves at det må være 
tilgjengelig WC-rom i nærheten av det enkelte sengerom, og at WC-rommet har tilstrekkelig 
kapasitet. Etter kvalitetsforskriften (F27.06.2003 nr 792) har kommunen plikt til å utarbeide 
prosedyrer med formål å sikre brukernes grunnleggende behov. Det er i forskriftens § 3 nærmere 
definert hva som menes med grunnleggende behov. Flere av punktene er relevante i forbindelse 
med fysisk utforming av sykehjem, se særlig følgende punkter: 

• selvstendighet og styring av eget liv 
• sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet 
• mulighet for ro og skjermet privatliv 
• få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett) 
• tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig med å 

formulere sine behov 
• tilbud om eget rom ved langtidsopphold 

 

Kvalitetsforskriften gir ikke den enkelte bruker rettigheter på området, men stiller krav til hva 
kommunen skal legge vekt på i sin overordnede planlegging og styring av pleie- og 
omsorgstjenestene. 

Det fremgår av vurderingen fra fylkesmannens helseavdeling at det er få spesifikke krav i 
helselovgivningen når det gjelder den fysiske utformingen av dagens sykehjem. Det avgjørende er 
at tilbudet til hver enkelt pasient skal være faglig forsvarlig.  
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6.3 Bygningstekniske utfordringer 
Modumheimen består av en stor bygningsmasse av mur og betong, med forskjellig alder og 
utforming. Den eldste pasient delen er fra 1957 og er på to etasjer med underetasje. Den nyeste 
delen er fra 1972 med tre etasjer inklusiv underetasje. Kjøkken, kafeteria og vaskeri ble bygget i 
1995. Det er behov for bygging av nye fellesrom for servering av mat på avdelingene.  

Bygningen inneholder støttefunksjoner som fyrsentral, storkjøkken, vaskeri, kafeteria, lagerrom, 
garderober, bårerom og kapell. 

Bygningsteknisk er det utfordringer knyttet til oppvarming, ventilasjon, heisanlegg, brannsikkerhet, 
elektrisk anlegg, pasientalarmanlegg, avfallshåndtering, tilkomst og parkering. Det er vedtatt, men 
ikke gjennomført, bygging av to mottakskjøkken med spiseplass på avd. 2 og 5. 

Kjøp av tilfeldig kraft til elektriske kjeler er varslet å utgå fra 2012 Det vil bety at varmeanlegget 
bør suppleres med alternative energikilder for å holde kostnadene nede. 

Modum kommune har fått pålegg fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om å 
sprinkle bygget i perioden 2012 og 2013. Det må legges inn i planene for denne utredningen. 

Dagens pasientrom gir ikke brukerne tilstrekkelig behov for ro og skjermet privatliv. Ingen 
pasientrom har eget WC og dusj. 

Det er 84 pasientrom, hvorav 79 er i bruk i dag. I den gamle delen er det fem pasientrom pr. toalett, 
mens det i den nye er to pasientrom som deler et felles toalett. 18 beboere deler en dusj. 

6.4 Ombygging av Modumheimen 
Ved en ensidig ombygging til sykehjem som tilfredsstiller Husbankens krav vil man måtte redusere 
til 38 pasientrom hvis en tenker seg å oppgradere bygningsmassen til framtidig standard. Ved 
ombygging/rehabilitering setter Husbanken krav for å gi investeringsstøtte. Pasientrommene må ha 
et minimumsareal på 28 m2 inkl. bad med WC og dusj. Det er de samme kravene som gjelder for 
både sykehjem og omsorgsbolig.  

Det er tilnærmet umulig å foreta en omfattende ombygging av Modumheimen mens sykehjemmet 
er i bruk. Det er behov for alternative plasser i en ombyggingsperiode. En mulighet her er å vurdere 
om 3. etg. på Frydenberg kan tas i bruk som sykehjem i en periode. Dette kan imidlertid ikke skje 
uten en brannteknisk vurdering og videre sikring av bygningen.  

6.5 Nytt sykehjem innenfor Tun Modumheimen 
Tun Modumheimen har som hovedformål å ta seg av sykehjemstilbudet i Modum kommune. Dette 
er det høyeste nivået i tiltakstrappa. Ved å bygge et nytt sykehjem i tilknytning til Modumheimen 
vil kommunen kunne tilby et mer ensartet og framtidsrettet tilbud til de som trenger en 
sykehjemsplass. Et slikt alternativ vil utløse maksimalt tilskudd fra Husbanken, forutsatt at 
Husbankens vilkår følges, jfr. pkt. 9. 

6.6 Mulig etterbruk av Modumheimen  
I tilknytning til kafeteriaområdet som ligger i 1. etasje og ut mot parkområdet i syd kan det utvikles 
et dagtilbud som dekker denne etasjen. Et godt utbygd dagtilbud vil være et viktig alternativ til 
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omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Her er det behov for mange aktiviteter som kunne legges over 
hele denne etasjen. I tilknytning til dagtilbudet bør det være lokaler for helsestasjonstjenester for 
eldre, legekontor med laboratorietjenester, apotektjenester, fysioterapi, fotterapi, frisør, 
formingsrom, stuer, hvilerom for dagpasienter samt overnattingsrom som kan benyttes av pårørende 
som kommer på besøk og trenger overnattingsmulighet. En mulighet kan også være å legge  
kulturskoletilbud med øvingslokaler til det gamle sykehjemmet. 

Modumheimen ligger sentralt i forhold til å kunne betjene omsorgsboligene i Telesletta og beboere 
som sokner til leiligheter som er etablert i Åmot sentrum. Det bør legges til rette for enklere og 
bedre adkomst både med bil, offentlig transport og for gående til bygningsmassen. I tillegg kan det 
dras nytte av naboskapet med Rosthaug VGS, Søndre Modum ungdomsskole, Bårudåsen 
foreldrelagsbarnehage og Mælumenga barnehage. 

Avdeling 1,2,3 og 5 kan bygges om til omsorgsboliger med tilbud om heldøgns pleie- og omsorg. 
Bygget kan seksjoneres og deler av det kan for eksempel selges til private utbyggere. Det er også 
mulig å foreta en total ombygging av Modumheimen for å gjøre om den gamle bygningsmassen til 
nye sykehjemsplasser som fase 2 av en sykehjemsutbygging, jf. pkt. 6.4 og 6.1. 

Kjøkken og vaskeri kan opprettholdes som i dag og kan betjene det nye sykehjemmet samt det 
utvidede dagtilbudet. Garderober og tekniske rom i første etasje i den gamle delen inngår som 
tekniske rom og lagerrom for det nye sykehjemmet. Det er også mulig å tilrettelegge dagtjenester 
som snekkerverksted i disse lokalene. 

7. Framtidig tjenestekvalitet 
Det har vært nedsatt en undergruppe, bestående av sykepleiere og byggeleder, som har utarbeidet 
forslag til nytt romprogram. Alle pasientrom må tilrettelegges for sykehjemsdrift med tanke på 
forflytning og drift. Det innebærer at alle rom skal ha fastmonterte løfteinnretninger med elektrisk 
personløfter. Det må planlegges god plass for manøvrering av senger og stell. Størrelsen på 
avdelingene er foreslått til 8 sengeplasser, jf demensplan 2015. Dette antallet kan måtte vurderes på 
nytt ut i fra driftsøkonomien på et senere tidspunkt. 

Pasientrom må planlegges med smarthusteknologi som datatilkobling, telefoni, fjernsyn, styring av 
lys, temperatur og luft. Det bør tilstrebes at alle avdelinger har fellesarealer med bl.a. 
avdelingskjøkken samt utgang til overbygde terrasser. 

Det må legges vekt på effektive og gode rutiner for avfallshåndtering og transport av mat og tøy. 

8. Omsorgsbolig eller sykehjem 
For kommunen vil det normalt være billigere å drifte en plass i omsorgsbolig med heldøgns 
bemanning i stedet for en sykehjemsplass. Dette forutsetter at beboerne blir plassert på riktig nivå i 
forhold til hjelpebehovet.  

Rapporten “Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren” – rapport 280 fra 
Telemarksforskning, utgitt 21.2.2011, konkluderer med at en bør samle pasientgrupper med samme 
behov innenfor et tjenesteområde for å få størst mulig stordriftsfordel. Samling av sykehjemsdriften 
under ett og samme tak gir det beste grunnlaget for effektiv drift.  
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9. Husbanken 
Det er mulig å søke om investeringsstøtte fra Husbanken, jfr. forskrift om investeringstilskudd til 
omsorgsboliger og sykehjemsplasser, HB 8.A.12, febr. 2008, endret 19. mars 2010. Tilskuddet 
binder kommunen i forhold til framtidig drift. Det betyr at tilskudd gitt til sykehjem kun kan brukes 
til sykehjem. Det samme vil ikke gjelde for omsorgsbolig, da det kan gå over til sykehjemsdrift.  

Det følger av formålsbestemmelsen at tilskuddene skal stimulere kommunen til å fornye og øke 
tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og 
sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming. Tilskuddet kan gis til 
oppføring, kjøp, ombygging og utbedring av sykehjemsplasser og boliger med heldøgns 
omsorgstjenester.  

De maksimale tilskuddssatsene etter Stortingets vedtak (prop 65 S (2010-2011)) av 5. april 2011 er 
følgende: omsorgsboliger kr 666 600 og sykehjemsplasser kr 888 800, innenfor en maksimal 
anleggskostnad på kr 2,222 mill. Hensynet til miljø, universell utforming og tilrettelegging for 
mennesker med demens og kognitiv svikt skal følges opp i forbindelse med tildeling av tilskudd. 
Det følger av retningslinjene til ovennevnte forskrift at maksimumstilskuddet ved 
ombygging/utbedring settes noe lavere enn de respektive maksimumstilskuddene ved nybygging. 
Husbankens retningslinjer og veileder er p.t. under revidering i tråd med Stortingets vedtak 5. april 
d.å.   

Tilskuddsmidlene fordeles mellom kommunene ut fra prioriteringer gitt av departementet. 
Prosjektet skal være innarbeidet i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan. Det 
forutsettes videre at kommunen kan dokumentere et reelt behov for boligene/sykehjemsplassene i 
tråd med ordningen. I retningslinjene anføres det at det skal legges vekt på kvaliteter som bidrar til 
at både boliger og sykehjem kan fungere som gode hjem og gi rammen om et verdig liv. Sykehjem 
og omsorgsbolig skal være tilpasset eldre personer med demens og kognitiv svikt i tråd med 
Demensplan 2015. Dette innebærer små avdelinger og bofellesskap med rom for aktiviteter og 
tilgang til tilpasset uteareal. Boliger og sykehjem skal ha energieffektive løsninger og baseres på 
prinsippene om universell utforming. Det er de samme kravene til korttidsplasser som til 
langtidsplasser. 

10. Økonomiske konsekvenser  

10.1 Driftsutgifter til Modumheimen i 2010 
Driftsutgiftene er basert på regnskapstall fra 2010, rapportering til KOSTRA på funksjon 190 og 
prissetting av gratis energi fra Enger avfallsanlegg. Modum kommunes utgifter pr. sykehjemsplass 
lå 16,5 % under landsgjennomsnittet i 2010. En sannsynlig årsak er at de andre kommunene har 
bygget nye sykehjemsplasser. Differansen i årskostnad er sannsynligvis kapitalkostnader knyttet til 
sykehjemsutbygging. De fleste sykehjem har en bemanningsfaktor lik 1,0.  
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Funksjon 253 Modumheimen      Regnskap  

Brutto kostnad, kr                 65 000 000  

Salgsinntekter og brukerbetaling, kr               -10 700 000  

Refusjoner inkl. sykepenger, kr                  -4 200 000  

Netto kostnad, kr                   50 100 000  

Andre henførbare driftskostnader     
Vaktmester, kommunale avgifter og energi, 
kr                   2 800 000  

Fordelte kostnader renhold, kr                   2 255 000  

Fordelte kostnader vedlikeholdsavd., kr                   1 000 000  

Verdi levert gass fra Enger, kr                   1 000 000  

Sum netto driftskostnad i 2010, kr                   57 155 000  

Kostnad fordelt pr. sykehjemsplass     

Antall sykehjemsplasser, stk                                 79  

Kostnad pr. plass  i 2010, kr/år                         723 481  

Gjennomsnitt landet i 2010 - KOSTRA, kr                       842 704  

 

 

10.2 Beregning av framtidig kostnader  – nytt sykehjem byggetrinn 1 
Årskostnad beregnes som sum årlig driftskostnad og investeringskostnad. Beregnet driftskostnad ut 
fra regnskap 2010 er i den overordnede kostnadsberegningen brukt for å sammenligne de 
økonomiske konsekvensene av et høynet driftsnivå innen heldøgns pleie og omsorg.   

Kapitalkostnaden er beregnet etter serielån med en rente tilsvarende dagens rente på 3,5 % og en 
mulig framtidig rente på 7 %. Metoden brukes for å sammenlikne kostnader ved ulike alternativer. 
For begge alternativene er faktoren beregnet for 20 og 30 års løpetid. Laveste og høyeste 
kapitalkostnad er summert med beregnet driftskostnad og fremkommer som laveste og høyeste 
årskostnad. 

Kommunestyret har vedtatt at lengste nedbetalingstid skal være 20 år. Kommunen må vurdere om 
man skal ha lengre nedbetalingstid for å redusere årlige avdrag.  

I regneeksemplet (tabell på neste side) er det lagt til grunn bygging av nytt sykehjem med 88 
plasser, dette er erstatning for dagens plasser samt en økning på kun 9 plasser. Tabellen viser en 
beregning av kapitalkostnadene. En brutto byggekostnad på 320 mill vil gi et netto lånebehov på ca 
178 mill. Ved en rente på 3,5 % over 30 år vil det gi en økning i årlige kostnader på over 18 mill. 
Dersom vi legger til grunn en rente på 7 % og 20 år vil økningen i årlige kapitalkostnader bli på 
over 27 mill.  
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Beregning av kapitalkostnad nytt sykehjem med 88 plasser

Kostnad

Byggekostnad inkl. mva. (1) 320 000 000        

Antall plasser 88

Tilskudd husbanken pr. plass 888 800                

Mulig tilskudd (2) 78 214 400           

Mva refusjon - byggekostnad (3) 64 000 000           

Netto kostnad ( =1-2-3) 177 785 600        

Rente 3,5 % p.a.

Serielån Saldo lån 20 år Rentekostnad Årlig avdrag Kapitalkostnad

1. år 168 896 320        5 911 371                   8 889 280,0           14 800 651         

2. år 160 007 040        5 600 246                   8 889 280,0           14 489 526         

3. år 151 117 760        5 289 122                   8 889 280,0           14 178 402         

4. år 142 228 480        4 977 997                   8 889 280,0           13 867 277         

Rente 3,5 % p.a. Avdrag 30 år Rentekostnad

Serielån Saldo lån 30 år Rentekostnad Årlig avdrag Kapitalkostnad

1. år 171 859 413        6 015 079                   5 926 187               11 941 266         

2. år 165 933 227        5 807 663                   5 926 187               11 733 850         

3. år 160 007 040        5 600 246                   5 926 187               11 526 433         

4. år 154 080 853        5 392 830                   5 926 187               11 319 017         

Rente 7 % p.a.

Serielån Saldo lån 20 år Rentekostnad Årlig avdrag Kapitalkostnad

1. år 168 896 320        11 822 742                8 889 280,0           20 712 022         

2. år 160 007 040        11 200 493                8 889 280,0           20 089 773         

3. år 151 117 760        10 578 243                8 889 280,0           19 467 523         

4. år 142 228 480        9 955 994                   8 889 280,0           18 845 274         

Rente 7 % p.a.

Serielån Saldo lån 30 år Rentekostnad Årlig avdrag Kapitalkostnad

1. år 171 859 413        12 030 159                5 926 187               17 956 346         

2. år 165 933 227        11 615 326                5 926 187               17 541 513         

3. år 160 007 040        11 200 493                5 926 187               17 126 679         

4. år 154 080 853        10 785 660                5 926 187               16 711 846         

Driftskostnader nytt sykehjem priser på 2010 nivå

Enhetspris Modumheimen 2010 725 000                

Driftskostnad 88 plasser 63 800 000           

Laveste kapitalkostnad 30 år 3,5 % 11 941 266           

Sum årskostnad rimeligst 75 741 266           

Driftskostnadkostnad 2010 nivå 57 155 000           

Økt kostnad - rimelig 18 586 266           

Driftskostnad 88 plasser 63 800 000           

Høyeste 20 år og 7 % 20 712 022           

Sum årskostnad dyrest 84 512 022           

Driftskostnadkostnad 2010 nivå 57 155 000           

Økt kostnad dyrest 27 357 022           

Utsette bygging i fire år gir en rentebesparelse på mellom:

Mulige årsverk pr. år i snitt 

Lav rentekostnad 21 778 736           11                                

Høy rentekostnad 45 631 637           23                                
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Konklusjonen er at det økonomisk lønner seg å bemanne opp all ledig kapasitet før en foretar 
utbygging av et nytt sykehjem. 
 
Overslagskalkylen viser med tydelighet at kommunen står overfor store utfordringer økonomisk 
sett. For å finansiere dette må kommunen se på alle muligheter for å øke årlige inntekter.  
Den videre detaljering av prosjektet vil bidra til bedre kostnadsestimat og innspill til 
økonomiplanen. 
 
Helse- og sosialetaten må kontinuerlig arbeide for å optimalisere driften etter intensjonene i Tun 
modellen med rendyrking av oppgaver og brukerflyt. Det er nødvendig å styrke hjemmetjenesten 
fremover, blant annet for å dekke opp for det stigende behovet for heldøgns pleie- og 
omsorgsplasser som vil komme. 

11. Prosjektgruppas anbefaling 
Prosjektgruppa vil i det følgende komme med et forslag til videre framdrift vedrørende spørsmålet 
om nye sykehjemsplasser i Modum.  

Befolkningsutviklingen viser at eldrebølgen, basert på eldre over 80 år, vil gi virkning i Modum fra 
ca 2023. Selv om det er en kraftig økning i aldersgruppene 67-79 år og 90 år og over de nærmeste 
årene er det ikke forventet en vesentlig økning i behovet for sykehjemsplasser før i 2023. Både 
behov og befolkningssammensetning bør evalueres årlig.  

Selv om dagens drift av Modumheimen er lovlig i henhold til helsetilsynets uttalelser, tilfredsstiller 
ikke bygget krav i forhold til tilskudd fra Husbanken etter dagens standard. Et nybygg uten bad/WC 
knyttet til hvert rom, og tilrettelagt spiseplass/kjøkken ville ikke få tilskudd fra Husbanken. Fra et 
faglig ståsted er det vanskelig å oppfylle føringene i forskrift om verdig eldreomsorg av 12.11.2010, 
“Verdighetsgarantien”. Det er særlig utfordringer knyttet til mulighet for ro og skjermet privatliv, 
samt mulighet for å ivareta personlig hygiene. Bygningsmassen er heller ikke tilpasset demente 
beboere. 

Ombygginger, eller utførelse av større tekniske installasjoner mens sykehjemmet er i full drift, vil 
medføre store utfordringer både for beboere og ansatte. Forskrift om kvalitet i pleie- og 
omsorgstjenestene av 2003 (Kvalitetsforskriften) tilsier at beboere skal ha forutsigbarhet, mulighet 
for ro og privatliv og en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser. For demente vil 
bygningsmessig aktivitet være en særskilt utfordring. Dette innebærer at ved en omfattende 
ombygging må beboerne flyttes før arbeidet kan starte. 

Med bakgrunn i en faglig helhetsvurdering anbefaler prosjektgruppa å starte med prosjekteringen av 
et nytt, frittstående, sykehjem. Et nybygg vil gi et moderne og mer hensiktsmessig sykehjem både i 
forhold til beboere og arbeidssituasjonen for de ansatte. Tjenestene blir tilpasset kvalitetsforskriften 
og føringene i verdighetsgarantien.  Videre ville man kunne søke om utsettelse på kravet om 
sprinkling.  

Regjeringen har som målsetning at det skal være full sykehjemsdekning i Norge innen 2015. I 
henhold til ”Verdighetsgarantien” skal tjenestetilbudet legge til rette for en riktig og forsvarlig 
boform ut fra den enkeltes behov og tilstand. Det har gjennom mange år vært normalt med 
overbelegg på sykehjemmet. I det seinere har ikke bad og korridorer blitt benyttet i samme grad 
som tidligere. Det er venteliste for å komme inn på sykehjemmet. Personene som står på venteliste 
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blir ivaretatt enten av hjemmebaserte tjenester eller i omsorgsbolig med heldøgns bemanning uten 
at dette tilbudet erstatter en sykehjemsplass.  

Som en følge av kommunens økonomiske situasjon finner imidlertid ikke prosjektgruppa 
økonomisk grunnlag for å foreslå oppstart med detaljplanlegging før i 2015. Prosjektgruppa 
anbefaler at sykehjemsutbyggingen i Modum foregår i to byggetrinn. Første byggetrinn blir et 
erstatningssykehjem for Modumheimen. Forprosjektering i 2015, og med bygging i årene 2016 til 
2019 hvor det bygges et helt nytt sykehjem med 11 avdelinger og 88 plasser innenfor Tun 
Modumheimen. Dette er 9 plasser mer enn det som er i bruk på Modumheimen i oktober 2011. Ett 
nytt sykehjem på omtrent samme antall plasser vil kun føre til moderat økning i driftskostnadene. 
Kapitalkostnadene vil imidlertid øke betydelig, noe som igjen får betydning for årlig drift, jf. pkt. 
10.2 som viser økte kostnader på mellom 18 og 27 mill. Det søkes om investeringstilskudd fra 
Husbanken, per i dag er disse tilskuddene på kr 888 800,- pr plass, samt at det foreslås at refundert 
merverdiavgift fra byggingen av sykehjemmet inngår som finansiering av prosjektet. 

Oppstart av byggetrinn to må vurderes på et senere tidspunkt. 

Når det nye sykehjemmet er tatt i bruk og pasientene flyttet over fra Modumheimen er et mulig 
alternativ at dagens Modumheimen seksjoneres. Kommunen beholder kjøkken, dagsenter og 
vaskeri, mens de resterende arealene kan selges til privat utbygger eller man kan etablere borettslag 
med formål å bygge omsorgsboliger i det resterende bygget.  

12. Prosjektgruppas forslag til prioriteringer i øk onomiplan 
2012 -2015 
Tabellen nedenfor viser prosjektgruppas forslag til prioriteringer i perioden 2012 til 2015. Det er 
forventet at behovet for sykehjemsplasser vil stige noe og det er derfor viktig at det settes inn 
nødvendige tiltak for å redusere etterspørselen etter slike plasser. 
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Tiltak / Forventede kostnader i år 
(tall i 1000 kr) 

Antatt  
kostnad i  
2012 

Antatt 
kostnad i 
2013 

Antatt 
kostnad i 
2014 

Antatt 
kostnad i 
2015 

Sprinkling av Modumheimen (inv) 3 000 3 000   
Bygging av mottakskjøkken og 
spiseplass avd. 2 og 5, 
Modumheimen (inv) 

1 000 1 000   

Enøktiltak på Modumheimen (inv) 1 000    

Ytterligere modernisering av 
Modumheimen (inv) 

  1 000  1 000  

Isolat - avd. 5 (inv) 200    

Detaljprosjektering nytt sykehjem 
(inv), 88 plasser, jf. kap. 4 

   2 000 

Oppbemanning av 
hjemmetjenesten (drift), jf. pkt. 4.4 

  1 800 1 200 

Dagtilbud demente (inv)  500   

Dagtilbud demente,(drift)  2 000 2 000 2 000 

Årlig evaluering av pleie- og 
omsorgsbehovet, 
tjenesteproduksjon, jfr. IPLOS  

X X X X 

Ta i bruk ledige rom på 
Modumheimen (inv) jf. pkt 4.4 

  100 100 

Ta i bruk ledige rom på 
Modumheimen (drift), jf. pkt 4.4 

  1000 1000 

Brannteknisk redegjørelse 
Frydenberg (inv), jf. pkt 4.4 og 6.4 

100    

Brannsikring Frydenberg, 
seksjonering og nye rømningsveier 
via ståltrapper (inv), jf. pkt 4.4 og 
6.4 

 3 000    

Ta i bruk hele 2. og 3. etg. på 
Frydenberg (drift), jf. pkt 4.4 og 6.4 

  3 000 6000 

 

13. Vedlegg 
Innspill/forslag fra 3 arkitektfirmaer: 
 


