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BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN  
 
 
Rådmannens innstilling 
 
Det igangsettes en prosess i desember 2017 for å flytte Furulund bofellesskap, både 
brukere og ansatte, inn i de to første etasjene i bygget med 24 plasser. I den øverste 
etasjen flyttes i utgangspunktet deler virksomheten ved avd E på Vikersund bo- og 
dagsenter. Dette gjelder både brukere og ansatte. 
 
 
 
Vedlegg 
 
 
 
Kortversjon  
 

 

I juni 2018 åpner 24 plasser, Modumheimens andre byggetrinn. Rådmannen 
innstiller på at Furulund bofellesskap flyttes over i det nye bygget. Kommunen 
har allerede nå i 2017 en svært god tilgang på plasser.  
 

 
 
Bakgrunn 
 
Nytt sykehjem med 72 plasser ble tatt i bruk 2017, ytterligere 24 plasser åpner juli 2018.  
 
 
Saksopplysninger 

 
Historikk:  
Det har vært en politisk prosess over flere år hvor politikere, administrasjon, ansatte og 
representanter for brukergruppen har sett på behov for sykehjemsplasser og plasser 
med heldøgns omsorg. Behovet for sykehjemsplasser må sees i sammenheng med 
kommunens samlede tilbud.  



Modum kommune hadde opprinnelig et sykehjem med en del fra 1957 og en nyere del 
fra 1977. Især mangler ved sanitære forhold gjorde det nødvendig med nybygg og 
ombygging av eksisterende bygg.  
 
De viktigste politiske vedtak i saken om nye sykehjemsplasser: 
 
I byggekomitemøte den 10.12.12, sak 8/12, ble følgende vedtak fattet: 
- Byggekomiteen vurderer et kompakt bygg med 88 plasser som det beste alternativet i 
første byggetrinn. 
- Byggekomiteen ber om en byggteknisk og økonomisk vurdering av helt nytt bygg eller 
en kombinasjon av nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. 
 
På bakgrunn av vedtakets andre punkt ble tre arkitektfirma invitert til å delta i en 
anbudskonkurranse om skisseprosjekt og kostnadsberegning.  
 
Utvidet byggekomite (UBK) behandlet 24.6.2013 sak 4/13. Det ble bestilt ytterligere 
avklaringer før kommunestyrebehandling. 
 

Kommunestyret behandlet 4.11.2013 sak 93/13 Nytt sykehjem - gjennomgang av 
skisseprosjekt og valg av modell. Frem mot denne behandlingen var antall plasser et mye 
omtalt tema. Rådmannen fremmet forslag om 88 plasser.  
 
Følgende vedtak ble fattet: 
1. Alternativ A, byggetrinn prosjekteres 
2. Det bygges 96 plasser i 1. byggetrinn 
3. Det sendes inn ny tilskuddssøknad om 96 plasser til Husbanken 
4. Byggeherreutviklet totalentreprise velges som entreprisemodell 
5. Prosjektering forutsettes ferdigstilt i løpet av 2014 
6. Det forutsettes at teknisk infrastruktur til neste byggetrinn gjøres i forbindelse med 
byggetrinn 1. 
Dersom en ser at behovet for sykehjemsplasser er lavere enn forutsatt, vurderes det om 
noen av plassene defineres til boliger med heldøgns pleie. 
 
Alternativ A består av et nytt frittstående bygg (A1) på 5 236 m² (eks. parkeringskjeller) 
og en ombygging av det eksisterende 1977 bygget (A2) på 2 485 m² i tråd med teknisk 
forskrift 2010 (TEK 10).  
 
Kommunestyret behandlet 09.02.2015 sak 4/15 Utlysning av tilbudsforespørsel for 
bygging av nytt sykehjem. 
 
Kommunen hadde sendt en foreløpig søknad til Husbanken om støtte til 88 plasser og 
fikk etter dette vedtaket godkjent sin søknad om 96 sykehjemsplasser hos Husbanken.  
 
De første 72 sykehjemsplassene stod ferdig til september 2017. De beboerne som da 
bodde i det gamle sykehjemmet flyttet over i nytt bygg. Flyttingen var godt planlagt og 
alle brukerne flyttet samme dag (05.09.2017). Den delen av det gamle sykehjemmet som 



er fra 1977 blir nå bygget om til 24 nye sykehjemsplasser, med samme standard som det 
helt nye bygget. Disse plassene er planlagt å stå ferdige juli 2018. 
 
Behov for plasser      

I tilleggsnotat til sak 4/13, Nytt sykehjem – gjennomgang av skisseprosjekt og valg av 
modell – supplerende opplysninger til kommunestyremøtet den 23. september 2013, ble 
behov for plasser utredet. Dekningsgraden i kommunen har nærmest vært uendret de 
siste fire årene. 
 

I Modum er det et velutviklet og variert tilbud med godt utbygget hjemmetjeneste, 
omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Et prosjekt med hjemmerehabilitering ble startet i 
2013 og er nå organisert i Mestringsenheten. Et interkommunalt prosjekt med 
velferdsteknologi starter opp nå i november 2017. Målet er at denne teknologien skal 
påvirke behovet for de ulike tjenestetilbudene fremover og velferdsteknologi er en 
integrert del av det nye sykehjemmet. 
 
Det er stor variasjon fra kommune til kommune hvordan de velger å organisere sitt 
tjenestetilbud. Noen kommuner satser fortrinnsvis på omsorgsboliger mens andre 
ønsker flest mulig sykehjemsplasser. I UBK-sak 1/13 ble det vedtatt i pkt. 1 at “Modum 
kommune skal ha en samlet dekningsgrad på institusjonsplasser og boliger med heldøgns 
bemanning som ikke skal være lavere enn landsgjennomsnittet”. Dette er videreført i 
kommunens nye Helse- og velferdsplan: « Modum kommune skal i 2025 ligge på 
landsgjennomsnittet når det gjelder antall plasser (dekningsgrad) med heldøgns 
bemanning». Vedtatt i kommunestyret 13.03.17, sak 20/17. De ulike tjenestetilbudene 
gir innbyggerne stor grad av valgfrihet når det gjelder omsorgstilbud. 
 
Modum hadde for 2012 en dekningsgrad på 35 % innenfor institusjonsplasser og plasser 
med heldøgnsbemanning og denne er uendret i 2017. Ingen kommuner som vi 
sammenligner oss med har så godt om plasser som Modum. De siste årene har det ikke 
vært press på sykehjemsplasser, med unntak av de første månedene i 2012 ved 
innføringen av Samhandlingsreformen. Da hadde kommunen til sammen 29 
overliggerdøgn på ulike sykehus, etter dette har kommunen nærmest ikke hatt 
overliggerdøgn. Dette skyldes også i stor grad fleksibiliteten og kapasiteten på 
Frydenberg. 
 
Gjennom 2017 har det vært svært kort ventetid på sykehjemsplass til tross for at det har 
vært noen færre plasser i en overgangsperiode pga nybygg og ombyggingen. Høsten 
2017 har det vært ledige plasser selv om det har kommet en del søknader hver måned. I 
den grad noen har ventet så har disse allerede et tilbud, enten på korttidsplass ved 
sykehjemmet eller de har plass innen kommunens bo- og dagsentertilbud med heldøgns 
bemanning. Det er derfor flere år siden kommunen måtte benytte seg av tilbud på 
private institusjoner, innen eldreomsorg.  
 
Gjennom 2010-2011 ble det gjort en gjennomgang av tjenestetilbudet innen helse- og 
sosialetaten. Denne gjennomgangen resulterte i innføring av Tunmodellen. 
Tjenestetilbudet ble ytterligere differensiert og begrepet omsorgstrappa fikk en større 



plass. Dette innebar et skifte ved at brukere ble gjort klar over at om helsesituasjonen 
eller behovet endret seg ville tjenestetilbudet også kunne bli et annet.  
 
Kommunen tok i bruk fagsystemet Plassadministrasjon fra oktober 2011. Etter dette 
systemet kom i drift har kommunen god oversikt over ressursutnyttelse og ledighet i 
plasser, noe som har gitt bedre utnyttelse av tilgjengelige plasser. Saksbehandlerenheten 
er over tid styrket for å sikre brukernes rettigheter, tilfredsstille krav til saksbehandling 
og utnytte ressursene på en optimal måte. 
 
Tilbudet om omsorgsboliger er faktisk så godt at de boligene som er i borettslag og med 
innskudd hvor kommunen har tildelingsrett har det tidvis vært vanskelig å finne beboere 
til. Det tilbudet som har vært mest etterspurt hos innbyggerne og hvor det har vært en 
lengere venteliste har vært tilrettelagte utleieenheter og rom ved bo- og dagsentre. 
Fylkesmannen har tidligere uttalt at det ikke skal være pasienter under 67 år på 
sykehjem, men det er ikke regelverk som tilsier en bestemt grense. Yngre brukere skal 
fortrinnsvis ha et annet tilbud enn plass på sykehjem.  
 
Lovmessige krav til institusjonsplasser 
Helse- og omsorgstjenesteloven (hol) § 3-2, 2.ledd nr 6 c pålegger kommunen å ha tilbud 
om institusjonsplasser for kommunens innbyggere, herunder sykehjem. Det er 
innfortolket et krav om at man både må ha langtids- og korttidsplasser i institusjon 
tilgjengelig. Antallet plasser er det imidlertid ingen krav til. Kommunen plikter imidlertid 
å ha et forsvarlig tjenestetilbud for sine innbyggere. (Se hol § 3-1 jf 4-1). I dette ligger at 
man ikke kan nekte noen institusjonsplass, dersom dette er det eneste forsvarlige 
tilbudet. Fylkesmannen kan her til en hver tid overprøve kommunens beslutninger i den 
enkelte sak.   
 
Bruk av 24 nye plasser 
Tilskudd fra Husbanken forutsetter drift av plassene. Det er sykehjemsplasser 
kommunen har fått tilskudd til å bygge, derfor må de bruke som sykehjemsplasser med 
bemanning og tilbud der etter. Det er en utfordring å fylle opp de 24 ekstra plassene 
med pasienter med sykehjems behov basert på dagens brukere i Modum kommune. I K-
sak 47/17 er «forskrift om rett til tildeling av langtidsopphold eller tilsvarende bolig 
tilrettelagt for heldøgnstjenester i Modum kommune» vedtatt som lokal forskrift. 
 
Ei arbeidsgruppe har sett på ulike løsninger. 
 
Arbeidsgruppas rapport 
En arbeidsgruppe har innhentet oversikt over dagens tjenestetilbud, antall plasser, 
brukergruppe og pleietyngden på de ulike stedene (se vedlegg 1-3).  

I tillegg er det innhentet oversikt over de brukerne som per i dag står på venteliste til 
kommunens ulike tilbud, samt sannsynlig befolkningsutvikling og behov for tilbud ut fra 
dette. Arbeidsgruppen har bestått av virksomhetsledere og to plasstillitsvalgte fra 
Modumheimen og de ulike tjenesteområdene har fått mulighet til å uttale seg om hvilke 
løsninger de anser mest hensiktsmessig.  
 



Med bakgrunn i dette materialet, med tall fra september 2017, har arbeidsgruppen 
utarbeidet ulike scenarioer for ytterligere differensiering av dagens tjenestetilbud, og 
hvordan man i best grad ut fra dette kan fylle de 24 nye plassene på Modumheimen. Det 
er også særskilt vurdert et bedre tilbud innen for psykisk helse og rus. I de utarbeidede 
scenarioene (vedlegg 4) går det et skille mellom bruk av de 24 nye plassene som 
henholdsvis langtidsplasser eller korttidsplasser.  
 
Det er utarbeidet scenario som belyser muligheter og effekter av ulike tiltak. Noe av 
utfordringen er at situasjonen og brukersammensetningen er i kontinuerlig endring, slik 
at behovet og aktuelle løsninger også er i endring. Elementer i de ulike scenarioer kan bli 
mer eller mindre aktuelle når situasjonen endres. Elementer kan kobles sammen på 
tvers av scenarioene. Scenarioene er ikke tenkt som endelige løsninger, men antyder 
både løsninger og utfordringer. 
 
Alternativer 
I denne saken vurderes følgende alternativer for bruk av de 24 plassene: 

1. Langtidsplasser ved flytting fra 
a) Geithus bo- og dagsenter 
b) Vikersund bo- og dagsenter 
c) Furulund bofellesskap 
 

2. Korttidsplasser ved flytting fra Frydenberg og VBD 
 
3. Kombinasjon av langtids- og korttidsplasser 
 
4. Plasser for demens 

 
 
1. Bruk av de 24 plassene som langtidsplasser 
Det finnes per i dag nær sagt ikke pasienter på venteliste til langtidsplasser. Det betyr at 
brukergruppen til de nye plassene må finnes innenfor dagens eksisterende tilbud. Det vil 
være naturlig å flytte brukere som har behov for tjenester på nivå sykehjem. Det blir tatt 
utgangspunkt i fakta både når det gjelder bemanning og ADL-funksjon. 
 
Følgende prinsipper er lagt til grunn i vurderingen: 
 

- Pleietyngde: Modum kommune har per i dag, ikke særlig stor pleietyngde (ADL-
skår) for pasienter i sykehjem, sammenlignet med andre kommuner. (viser til 
kommunebarometer 2017) Det vil være hensiktsmessig å se på muligheten for å 
flytte pasienter med stor pleietyngde inn på de 24 nye plassene. 
 

- Hensyn til beboeres forutsigbarhet: Beboere på de ulike av kommunens tilbud/ 
boliger har en forventning om at de skal bo der de fortsatt bor, inntil behovet 
endres. Det er derfor ikke ønskelig og flytte beboere fra nåværende bosted hvis 
dette ikke er helt nødvendig. Dersom dette blir nødvendig, er det ønskelig at hele 



beboergruppen flyttes samtidig, og at pleiepersonellet følger med. Det 
vektlegges også hensynet til kjennskap til nærområdet.  
 

- Type funksjonssvikt/alder: I langtidsinstitusjon er det som hovedprinsipp ønskelig 
å ha hovedtyngden pasienter over 80 år, med somatiske lidelser eller kognitiv 
svikt (demens). Prinsippet kan fravikes der pleietyngden er svært stor. Det er 
viktig å forsøke å ha en sammensetning på hver avdeling på sykehjem, hvor 
pasientgrunnlaget ikke spriker for mye. Yngre brukere (især under 50 år) bør 
ivaretas i bolig, for å opprettholde størst mulig mestring og livskvalitet, og for å 
bevare ressurser er det viktig at de ikke bli institusjonalisert 
 

 
a) Geithus bo- og dagsenter 
 
 
STED AVDELING 

PLEIE 
PERSONELL BEBOERE PLEIEFAKTOR 

BEBOERE 
PR D.D 

IPLOS 
ADL 

GBD 
1.etasje 9,05 19 0,48 

                   
17  3,41 

  
u.etasje 5,18 6 0,86 

                     
6  3,15 

 
Pleiefaktor i underetasjen på Geithus bo- og dagsenter skiller seg vesentlig ut i fra 
pleiefaktor i 1.etasje. I underetasjen er det tilbud til brukere med utfordringer knyttet til 
psykiske helse.  
 
 
b) Vikersund bo- og dagsenter 
 
 
STED AVDELING 

PLEIE 
PERSONELL BEBOERE PLEIEFAKTOR 

BEBOERE 
PR D.D 

IPLOS 
ADL 

VBD 
BCD 14,93 32 0,47 

                   
28  2,93 

VBD 
E 10,98 8 1,37 

                     
7  3,94 

  
F 5,62 10 0,56 

                   
10  3,12 

  
G 2,82 6 0,47 

                     
6  3 

 
Bemanningsfaktor på den eldre delen av VBD er 0,47 og gjennomsnitt ADL skår er 2,93 
(vedlegg 2). Dette er langt lavere enn på sykehjemmet. Avdeling E skiller seg ut med høy 
pleiefaktor og ADL. 
 
c) Furulund bofellesskap 
 
 
STED AVDELING 

PLEIE 
PERSONELL BEBOERE PLEIEFAKTOR 

BEBOERE 
PR D.D 

IPLOS 
ADL 

 Furulund 10,6 16 0,66                    3,54 



Modumheimen 16  

 
Bemanning og ADL er tilnærmet lik bemanning og ADL på Modumheimen. På Furulund 
er gjennomsnitt ADL-skår 3,54, kun to beboere har en lav ADL-skår (under 3). 
Avdeling A3 på Modumheimen har 3,53 i ADL score, altså likt eller noe lavere enn 
Furulund. De er i behov av tett oppfølging av pleiepersonale, da de på grunn av kognitiv 
svikt ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Pasientene er som hovedregel ikke orientert 
for tid og sted. 
 
Årlig har flere enkeltbeboere flyttet fra Furulund til Modumheimen. Disse har blitt flyttet 
på grunn av endring i adferd, uro eller fysisk sykdom og har ikke hatt med seg kjent 
personell inn på Modumheimen. 
 
 
Vurdering 
Dersom de nye plassene skal ha tilsvarende bemanning som Modumheimen har i dag, vil 
dette anslagsvis utgjøre ca 25 årsverk inkl. nattbemanning, ledelse og tilsynslege. Det er 
derfor aktuelt å flytte avdelinger som i dag har høy pleiefaktor.  Som oversiktene viser er 
det Furulund, VBD avd E og GBD u.etg som har høyest pleiefaktor.  
 
Rådmannen vurderer at brukergruppen på GBD i stor grad er i behov av forutsigbarhet. I 
tillegg er dette en relativt ung pasientgruppe, som bør ha mulighet til å bo i egen 
leilighet slik de nå har på GBD. Hensynet til et faglig miljø for de ansatte, tilsier også at 
tilbudet blir værende for ikke å splitte fagmiljøet knyttet til psykisk helse. Det vurderes 
derfor at flytting av underetasjen på GBD er ikke aktuelt selv om pleietyngden er 0,86. 
 
Furulund er den avdelingen med pasienter og bemanning som er nærmest 
Modumheimen. Å flytte Furulund inn på Modumheimen, vil pårørende, brukere og 
ansatte oppleve som utfordrende. På den annen side vil ved en flytting personalet også 
følge med over til sykehjemmet sammen med beboerne. Dette vil medføre en skånsom 
overgang for beboerne, og de forblir i sitt kjente nærmiljø. Dette innebærer at tilbudet 
stort sett vil bli som tidligere, med noen tilpasninger. I tillegg er beboerne på Furulund 
kjent med tilbudet på Modumheimen, og personalet på begge steder samarbeider tett.  
 
De siste langtidsplassene kan brukes til brukere fra VBD/GBD/Tun Funksjonshemmede. 
Særlig på avd E på VBD er det pasienter hvor pleietyngden er stor og behovet for 
hjelpemidler større enn det fasilitetene innbyr til. Dette vil derfor være en 
hensiktsmessig flytting på mange måter, selv om det ikke er naturlig å flytte alle. Det har 
også vært betydelige endringer i beboergruppen i 2017, noe som også vil tilsi endringer i 
bemanningen. Det antas at en slik flytting vil kunne oppleves greit også for dagens 
beboere, særlig dersom de kan flyttes nærmest samlet.  
 
Som en annen mulighet kunne bemanning og beboere fra den eldste delen på VBD vært 
flyttet inn på de 24 nye plassene. Dette ville innebære å flytte de mest pleietrengende 
beboere fra VBD/GBD og ta ned bemanningen på de aktuelle stedene for å få en 



bemanning tilsvarende som på Modumheimen i dag. Dette ville svekket bemanningen på 
VBD og GBD slik at det hadde gått ut over tjenesten for gjenboende og nye beboere. 
Kommunen ville vært tilbake til situasjonen for 10 år siden.  
 
Et siste alternativ er å benytte en av dagens etasjer på Furulund til bofellesskap, og kun 
flytte de dårligste pasientene inn.  
 
Mange har vedtak om tilrettelagt bolig uten bemanning, og står på venteliste for det, og 
for disse vil det kunne være aktuelt å tilby leilighetene på Furulund.  
 
Skulle man ønske å opprette et nytt tilbud som bofellesskap for demente, kan dette 
etableres på VBD uten særlig store kostnader.  
 
Det har vært stilt spørsmål om mulighet for å ta med private eiendeler og 
interiør/møbler fra Furulund inn på de nye 24 plassene. Dette ønsket/behovet kan 
enkelt løses slik at bomiljøet blir tilsvarende det som er i dag. Rommene er noe mindre 
enn på Furulund, men det er fortsatt noe plass til møbler, samtidig som fellesarealene er 
større.  
 
 
2. Bruke de 24 plassene som korttidsplasser 
 
Frydenberg 
 
 
STED AVDELING 

PLEIE 
PERSONELL BEBOERE PLEIEFAKTOR 

BEBOERE 
PR D.D 

IPLOS 
ADL 

Frydenberg 
  10,8 18 0,60 

                   
10  2,9 

 
Kommunen har i dag 18 rehabiliteringsplasser på Frydenberg, hvorav to plasser er KAD 
(kommunale akutte døgnplasser) og to observasjonsplasser. Det som tilbys er generelle 
opptreningsopphold og oppfølging for å opprettholde/bedre funksjonsnivå, for å kunne 
bo lengst mulig hjemme. Frydenberg har flere fagpersoner innen fysio- og ergoterapi og 
god sykepleiedekning. Flere lavterskeltilbud som Frydenberg kafe og ambulerende 
tjenester. 
 
På VBD har kommunen 6 korttidsplasser, hvorav to er rullerende plasser for 
pleietrengende hjemmeboende. På Modumheimen er det i dag 4 korttidsplasser for 
palliasjon, 1 rullerende for pleietrengende/demente hjemmeboende og 1 
utredningsplass for demente hjemmeboende. Til sammen har kommunen 30 
korttidsplasser, som er et relativt høyt tall.  
 
I utredningen har arbeidsgruppen sett på muligheten for å overføre korttidsplassene ved 
Frydenberg og VBD til de nye plassene på Modumheimen. For VBD sitt vedkommende, 
vil dette medføre at korttidsplassene enten legges ned, eller erstattes av «hybelboliger» 
som kan benyttes i påvente av ordinær bolig. Rommene står der allerede, og det er ikke 



store kostnader forbundet med å omgjøre dem til hybler. Selv om rommene skulle blitt 
stengt, vil en ikke kunne redusere bemanningen særlig da turnusen ikke ville gått opp for 
å opprettholde et forsvarlig faglig tilbud til de resterende pasientene. Avdelingen hvor 
disse plassene ligger har lav bemanning i utgangspunktet, med en pleiefaktor på 0,47. 
 
Vurdering 
Ved en eventuell flytting av rehabiliteringsplassene fra Frydenberg, vil konsekvensene bli 
relativt store. Bygget vil måtte selges og når det i fremtiden vil bli i behov av flere 
døgnplasser, være seg lang- eller korttid, må kommunen i så fall kjøpe et nytt bygg, 
alternativt bygge nytt. Sannsynligheten for at kommunen innen 2025 vil ha behov for 
flere plasser er relativt stor, jf. den store «eldrebølgen» som er i vente. Bygget har 
fungert bra frem til nå, til tross for at rommene er relativt små, og få rom er tilpasset 
rehabiliteringspasienter med store funksjonstap. Brukerne på Frydenberg i dag skal som 
oftest tilbake til egen bolig, som gjerne ikke er tilrettelagt. Siden kommunen kjøpte 
Frydenberg for nærmere 10 år siden så har det vært minimale investeringer. Det vil være 
nødvendig å gjøre tiltak nå fremover bl a når det gjelder oppgradering av fyringsanlegg 
og teknisk utstyr. 
 
Frydenberg har i dag et godt renomme i kommunen og har opparbeidet en kompetent 
ansattgruppe. Sannsynligheten for at rehabiliteringstankegangen vil bli mindre 
fremtredende dersom tilbudet skal ytes på sykehjem er stor. Erfaringsmessig fra både 
egen og andre kommuner viser det seg mest hensiktsmessig å ha rehabiliteringstilbudet 
utenfor sykehjemmet. Spesielt med tanke på pasientenes motivasjon og kanskje spesielt 
for yngre brukere. Erfaringen fra når rehabiliteringen var på Modumheimen var at 
pasientene ikke ønsket å delta like aktivt i eget rehabiliteringsforløp, slik det oppnås i 
dag ved Frydenberg. Dette er et viktig aspekt å ta med seg videre i prosessen. 
Kommunens ansvar for pasienter med et rehabiliteringsbehov vil også øke i fremtiden 
som et resultat av en videre omlegging og reduksjon av 2. linjetjenestens tilbud innen 
dette fagfeltet. Det unike med Frydenberg har vært fleksibel bruk av ressurser og 
kapasitet til å ta imot en svært sammensatt pasientgruppe innen rehabilitering. 
 
Det har blitt fremhevet under utredningen at en flytting av korttidsplasser fra 
Frydenberg til Modumheimen, vil kunne medføre større grad av tverrfaglighet på 
Modumheimen. Da ville rehabiliteringsperspektivet bli mer fremtredende også der. På 
den annen side kan dette løses ved at Modumheimen selv ansetter fysioterapeuter og 
ergoterapeuter, noe som ble gjort på Frydenberg etter oppstart der. Dette anses 
nødvendig for å løse morgendagens utfordringer i eldreomsorgen på alle nivåer. I tillegg 
bør muligheten for hospitering utvikles videre. 
  
Det er sjelden at alle korttidsplassene i kommunen er belagt samtidig. Det antas derfor, 
at korttidsplassene ved VBD kan legges ned. Dersom dette gjøres, vil imidlertid den 
pasientgruppen som i dag ivaretas på disse plassene, måtte ivaretas andre steder. På 
VBD er det stort sett somatisk syke, pleietrengende eldre som får plass. Pasientgruppen 
må i så fall sannsynligvis oppta noen få av dagens rehabiliteringsplasser. Dette kan i noen 
grad påvirke dagens rehabiliteringstilbud. Dagens løsning med korttidsplasser på VBD er 



ikke noe som kan opprettholdes uten store endringer. Korttidsplasser kan kun tilbys i 
institusjon, og per i dag oppfyller ikke VBD kravene til slike plasser. 
 
 
3. Kombinasjon av langtids- og korttidsplasser 
I dette alternativet vil man flytte over noen av de pasientene som har størst pleietyngde. 
Frydenberg legges også i dette scenarioet ned. Rehabiliteringsplassene reduseres fra 16 
til 8, med de konsekvenser dette vil medføre for kommunens befolkning. 
Korttidsplassene på VBD vil bli lagt ned, men overføres i denne modellen til 
Modumheimen. 
 
Vurdering 
Den største utfordringen ved å legge ned Frydenberg eller redusere tilbudet til det halve 
vil være at kommunen mister noe av den fleksibiliteten som ligger i den bruken av de 18-
20 plassene frem til i dag. Dette har vist seg ved at kommunen nærmest ikke har hatt 
overliggerdøgn. 
Dersom kommunen går for en slik løsning, vil vi ikke lenger kunne tilby generelle 
opptreningsopphold for å kunne holde folk lenger hjemme. Det vil kun være dem som 
har blitt utsatt for et akutt, stort og spesifikt funksjonstap, som vil kunne tilbys 
rehabilitering i institusjon. Andre pasienter må rehabiliteres i hjemmet. En mulighet er 
da å opparbeide tilbud om ergoterapeut og fysioterapeut hjemme, i større grad enn det 
er i dag. Dette er noe disse faggruppene ikke ser som hensiktsmessig, men som nok er en 
trend i den tiden vi er inne i.  
 
 
4. Plasser for demens  
Personalet og beboere flyttes med fra Furulund samlet, samt at noen av de dårligste 
demente (skjermet enhet) flyttes over til de 24 nye plassene.  
 
I dette scenarioet, vil Frydenberg kun beholde 8 rehabiliteringsplasser. Her flyttes disse 
ikke til Modumheimen, og kompetansesenteret beholdes. Bygget bevares også, med 
tanke på fremtiden. I scenarioet videre er KAD-plassene overført til Modumheimen. De 
er lagt til den avdelingen som har et svært velegnet tilbud om utredning, opp mot 
sykehusnivå. 
 
Vurdering 
Ved å samle plasser for demenst i den nye delen, kan de bl.a. nyte godt av allerede 
eksisterende sansehave.   
 
Det vil imidlertid bli enda dyrere å drifte Frydenberg med kun bruk av 8 plasser. Det er 
krevende å drifte en liten enhet med så få pasienter, og fortsatt opprettholde et faglig 
nivå på tilbudet. Det kan være en hensiktsmessig løsning å flytte KAD plassene, men 
faren er at disse pasientene raskt kan bli «sluset» videre inn til langtidsplass, i stedet for 
å forsøke rehabilitering. Dette kan på sikt blir kostnadsdrivende for kommunen. 



Kommunen mister også en del rehabiliteringsplasser, med konsekvenser som nevnt 
over.  
 
 
Økonomiske konsekvenser av ulike valg 
Kostratall for 2016 viste at driftskostnadene for en sykehjemsplass i Modum kommune 
er på kr 1 125 402. Dette er en økning på kr 23 961 fra 2015. Tilsvarende Kostratall fra 
2012 var kr 962 821. Disse tallene er korrigert brutto driftsutgifter. Egenbetaling 
(vederlagsberegning) er ikke trukket fra. På landsbasis er tilsvarende tall for 2016 kr 
1 090 185. (Gjennomsnittet i Buskerud er kr 1 061 325 og Kostragruppe 10 er kr 
1 076 603). Med innflytting og drift av et nytt bygg vil korrigerte brutto driftsutgifter øke. 
Dette vil bli fulgt nøye opp kommende år. 
 
Driftskostnadene er høye ved Modumheimen og vil øke i årene fremover. Økonomiske 
beregninger viser at kommunen vil tape ca 1,8 millioner per år ved å etablere 
korttidsplasser i stedet for langtidsplasser i det nye bygget på Modumheimen. Dette 
baserer seg på at langtidsbeboere betaler en mye større egenandel for sitt opphold 
(vederlagsberegning) enn korttidspasienter gjør. Vederlagsberegning vil utgjøre ca 3 mill 
i året på 24 plasser. Dette må sees opp mot behovet for nærmere 25 åv inkl. vikar i 
tilknytning til disse 24 plassene.  
 
For den enkelte bruker vil det økonomisk nærmest ikke bety noe om vedkommende leier 
en leilighet eller får en langtidsplass og betaler vederlag for sykehjemsplassen. Når det 
gjelder utgiften for den enkelte for korttidsplass så blir den dyrere siden det ikke 
godkjennes som egenandel i forhold til NAV. For den enkelte vil det da lønne seg å få et 
rehabiliteringsopphold i 2.linje tjenesten, siden regelverket tilsier det. 
 
I forslag til budsjett 2018 er det lagt inn at det skal skje en nedbemanning ved ulike 
virksomheter innen helse- og sosialetaten. Det gjør handlingsrommet mindre for 
endringer og derfor blir det enda viktigere enn tidligere å utnytte kapasiteten som ligger 
inne i langtidsplassene på Modumheimen, som er de utenom E på VBD som er best 
bemannet. 
 
Konklusjon  
Siden endringene skal gjennomføres innenfor etatens eksisterende rammer, vil det 
innebære flytting av brukere og ansatte. Endring kan oppleves negativt av 
enkeltpersoner og grupper av personer. Det kan være en balansegang mellom behovet 
for trygghet og behovet for å tilpasse seg endrede betingelser. 
 
Uansett hvilke avdelinger/virksomhet som må flyttes vil det bli noe uro og motstand. 
Derfor må det finnes fram til en prosess som gjør det best mulig for brukere, pårørende 
og ansatte.  
 
I denne konklusjonen er det lagt vekt på hensynet til pasientenes helsetilstand ADL og 
bemanning på de aktuelle virksomhetene. I tillegg har innbyggernes både nåværende og 



fremtidig behov vært i fokus. Det er også tatt hensyn til optimal bruk av de samlede 
ressurser. Arbeidsgruppen har ved sin gjennomgang gjort rede for de ulike 
brukergruppene på plasser med bemanning, og har i tillegg til eldreomsorg også sett på 
behov for plasser innen psykisk helse og rus.  
 
Ved en samlet vurdering av disse faktorene går kommunen inn for disse løsningene: 
  
De 24 nye plassene tas i bruk ved at Furulund bofellesskap flyttes inn på Modumheimen. 
De 8 plassene i den øverste delen av bygget tilbys enkeltbrukere med behov for tilbud på 
sykehjemsnivå. Det vurderes spesielt om deler av brukergruppen ved E på VBD (med 
bemanning) også flyttes. 
 
Frydenberg opprettholdes med samme drift som i 2017 og beholder KAD-plassene. 
Korttidsplasser har kommunen allerede mange av og det er derfor naturlig å redusere 
antallet ved andre virksomheter.  
 

Det etableres to avlastningsplasser for demente på langtidsplass på Modumheimen. 
Dagtilbudet innen demens økes fra 3 til 5 dager i uken 
 
Det ansettes et årsverk fysioterapeut på Modumheimen innenfor dagens bemanning. I 
tillegg må tilsynslegefunksjonen økes tilsvarende økning på 24 langtidsplasser. 
 
Furulund brukes som tilrettelagt bolig for eldre personer som ikke trenger bemanning. 
 
Videre prosess 
 
Det er planlagt start i desember med selve prosessen, da er det et halvt år igjen til 
åpning av de 24 plassene. Tillitsvalgte og ledere må delta i arbeidet. Kommunen har 
erfaring og retningslinjer for omstillingsprosesser, og disse må følges. Hovedutvalget for 
helse- og sosial vil bli orientert underveis. Saksbehandlerenheten må også inn der dette 
er nødvendig. Det må legges vekt på informasjonsarbeid til beboere/pårørende og 
ansatte. Det er nødvendig å bruke tiden frem til åpning for planlegging av tiltak. 
Administrasjonen ser på dette som tilstrekkelig tid, også på bakgrunn av at det hele tiden 
skjer endringer, som utløser behov for å se på nye løsninger. 
  



Vedlegg 1 

 

Tjenesteperspektiv 

 

Vikersund bo- og dagsenter 

VBD er omsorgsboliger hvor beboerne går inn under tjenester for hjemmeboende. De betaler husleie, mat, 

medisiner og praktisk bistand selv. Det er ingen tilsynslege ved omsorgsboligen, slik at beboerne må 

komme seg til lege eller andre instanser på egen hånd eller med hjelp av pårørende. 

VBD er delt inn i det gamle og det nye bygget med hver sin leder, hvorav den ene lederen også er 

virksomhetsleder. Gamlebygget inneholder 26 leiligheter og 6 kortidsrom med totalt 32 beboere. Leder for 

gamlebygget har samtidig ansvar for aktivitetsavdelingen med 17 dagbrukere og sine 1,2 årsverk. 

Gjennomsnittsalder er på 88 år og gjennomsnittlig ADL score ligger på tre. 

I nybygget er det 24 leiligheter med totalt 24 beboere. Gjennomsnittsalder er 73 år og gjennomsnittlig ADL 

score ligger på 3,5. En av avdelingene er for sterkt pleietrengende. 

 

Gamlebygget  Nybygget  

Sykepleier  6 åv Sykepleier  9,2 åv 

Fagarbeider 6,81 åv Fagarbeider 12,34 

Assistenter 2,16 åv Assistenter 1,53 åv 

Virksomhetsleder 1,0 åv Avdelingsleder 1,0 åv 

Sum: 15,97 Sum 24,07 

 

 

 Gamlebygget Nybygget 

Grunnbemanning dag 7-7-7-7-7-5-5 8-8-8-8-8-6-6 

Grunnbemanning aften 4-4-4-4-4-4-4 6-6-6-6-6-6-6 

Grunnbemanning natt 1-1-1-1-1-1-1 2-2-2-2-2-2-2 

 

 

Geithus bo- og dagsenter 

Geithus bo- og dagsenter er tilrettelagt for mennesker med ulike utfordringer og som har behov for 

forutsigbarhet og trygge rammer i hverdagen. Målet er å fremme følelsen av mestring, selvstendighet og økt 

livskvalitet. 

GBD består av 25 leiligheter hvor en av disse leilighetene benyttes til avlastning/korttid. Bygget er delt i 

første og andre etasje, hvor underetasjen er en forsterket enhet bestående av 6 leiligheter. Pr juni er det et 

likt antall kvinner som menn som bor i boligen, hvor gjennomsnittsalder er 77 år og gjennomsnittlig ADL er 

3,76 for 1. etasje og 55,6 år og 3,15 i ADL for underetasjen. Diagnosefordelingen ligger med en overvekt på 

det psykisksomatiske hos beboerne. 

 

Sykepleier  4 åv   

Fagarbeider 11,1 åv   

Vernepleier 0,9 åv   

Virksomhetsleder  1,0 åv   

Sum: 17   

 

 

 1. etg Underetg  

Grunnbemanning dag 4-4-4-4-4-4-4 2-2-2-2-2-2-2 

Grunnbemanning aften 2-2-2-2-2-2-2 2-2-2-2-2-2-2 

Grunnbemanning natt for hele 

huset 

1-1-1-1-1-1-1  

 



 

Hjemmetjenesten nord og sør 

Hjemmetjenestens mål er å gi pasient og bruker mulighet til å bo i eget hjem så lenge det er ønskelig, mulig 

og forsvarlig. Opplevelsen av livskvalitet for den enkelte samt faglig vurdering står sentralt i vurderingene 

som tas. 

 

Sør  Nord  

Sykepleiere 

 

8,78 åv Sykepleiere 10,02 åv 

Fagarbeidere 

 

5,49 åv Fagarbeidere 5,10 åv 

Spl.stud 0,15 åv Spl.stud  

Hjemmehjelp 

 

3,6 åv Hjemmehjelp  3,10 åv 

Merkantil 1,0 åv Merkantil   

 

Virksomhetsleder 

 

1,0 åv  

Virksomhetsleder 

1,0 åv 

BPA 1,0 åv BPA   

Sum 21,02 åv Sum  19,22 åv 

 

 

 Sør: Nord: 

Grunnbemanning 

hjemmesykepleien 

6-6-7-6-6-4-4 

3-3-3-3-3-2-2 

7-8-7-8-7-4-4 

3-3-3-3-3-2-2 

Grunnbemanning hjemmehjelp Snitt 18 vakter pr uke 

3,6 vakter pr dag 

Snitt 13,5 vakter pr uke 

2,7 vakter pr dag 

 

Pr 01.juni 2017 er kjønnsfordelingen tilnærmet lik mellom de to ulike sonene. 69% er andelen kvinnelige 
brukere av tjenesten mot 31% menn. Snittalderen er også høyere for kvinner, som ligger på 80-82 år mot 

menns 71-76 år. 

Antall trygghetsalarmer: 155 i nord og 137 i sør hvor langt under halvparten av disse er digitale. 

Antall matombringinger: 41 i nord og 54 i sør. 

Antall multidoser: 72 i nord og 72 i sør. 

 

Frydenberg  

Er en rehabiliteringsinstitusjon med 18 sengeplasser, hvorav to av disse er avsatt til KØH/KAD opphold. 

KØH/KAD opphold er i stedet for en sykehusinnleggelse og har en varighet på inntil tre døgn. 

Rehabiliteringen av pasientene skjer i et tverrfaglig arbeid sammen med pasient på den ene siden og med 

hjelp og støtte av sykepleier/hjelpepleier/fysio/ergo/lege på den andre siden. Den gjennomsnittlige 

liggetiden var i 2016 på 18,8 døgn og gjennomsnittsalderen var 80 år. Frydenberg har også ansvar for ulike 
forebyggende tiltak og ambulerende tjenester. Frydenberg kafe er et lavterskeltilbud og skal være et sosialt 

møtested med helsefokus. Det trenes både inne og ute, det er sosialt samvær og enkel lunch en gang pr uke. 

De ansatte har også ansvar for forbyggende helsesamtaler av 75 åringene i kommunen. De ambulerende 

tjenestene er fysioterapi til MH og bo- og dagsentra. Ergoterapi med kartlegginger og tilrettelegginger 

hjemme. Samt at en av fysioterapeutene deltar i prosjekt friskliv og mestring sammen med 

frisklivssentralene i Modum, Sigdal og Krødsherad hvor det er et tett samarbeid med brukerorganisasjoner 

og spesialisthelsetjenesten. Hele bygget brukes i dag, siden 3 etg benyttes av saksbehandlerenheten til 

kontorer. 

 

Sykepleier  5,8 åv   

Fagarbeider 3,4 åv Spl natt 1,8 åv 

Fysi/ergo 2,1 åv Stedfortredende spl 0,6 åv 

Assistenter 0,8 åv Virksomhetsleder 1,0 åv 

Sum: 15,5   

 



 

Grunnbemanning dag 6-8-7-7-7-4-4  

Grunnbemanning aften 3-3-3-3-3-3-3  

Grunnbemanning natt  1-1-1-1-1-1-1  

 

 

Modumheimen  
Modumheimen er kommunens sykehjem med 72 plasser og hvor 8 av disse er korttidsplasser. Fordelingen 

av beboerne er 8 plasser til lindrende og korttid plasser på A-0, 16 beboere med demens/utagerende atferd 

på A-1, 16 beboere med demens/somatisk lidelse i A-2.  

A-3 og A-4 blir standard sykehjemsplasser for de med somatiske lidelser med plass til 16 beboere i hver. 

Kjønnsfordelingen pr juni 2017 er 66% andel kvinner blant langtidsbeboerne, gjennomsnittsalderen er 87 år 

og ADL varierer fra 3,53 til 4,31 på de ulike avdelingene (langtidsplasser).  

Liggetiden har de senere årene gått ned ved institusjonen, dette fordi målsettingen med å bo hjemme lenger i 

eget hjem med fokus på hjemmesykepleie og hverdags rehabilitering har resultert i kortere liggetid ved 

sykehjemmet. Pr nå har 31 beboere det siste året bodd ved institusjonen fra o-1 år og kun 10 beboere har 

bodd der i mer enn 5 år. 

Furulund er en del av tun Modumheimen, som er et eget bygg i tilknytning til institusjonen. Der er det plass 

til 16 beboere fordelt i 2 etasjer og er et tilbud til personer med demens som hoveddiagnose. 
 

 

 Modumheimen  Furulund 

Sykepleiere 

 

Åv 24,4 Sykepleiere Åv 1,13 

Fagarbeidere 

 

Åv 37,6 Fagarbeidere Åv 9,82 

Spl.stud Åv 1,4 Spl.stud Åv 0 

Assistenter 

 

Åv 0,0 Assistenter  Åv 1,4 

Merkantil Åv 0,5 Merkantil Åv 0,0 

Avdelingsleder Åv 3,0 Avdelingsleder  Åv 1,0 

Virksomhetsleder 

 

 

Åv 0,8 Virksomhetsleder 
 

åv  0,2 

Sum Åv 67,70 Sum  Åv 13,55 

 

 

 A-0 A-1 

Grunnbemanning dag  3-3-3-3-3-3-3 5-4-5-4-5-4-4 

Grunnbemanning aften 3-3-3-3-3-3-3 4-4-4-4-4-4-4 

Grunnbemanning natt 1-1-1-1-1-1-1- 1-1-1-1-1-1-1 

 

 

 A-2 A-3 

Grunnbemanning dag 5-4-5-4-5-4-4- 5-4-5-4-5-4-4 

Grunnbemanning aften 4-4-4-4-4-4-4 4-4-4-4-4-4-4 

Grunnbemanning natt 1-1-1-1-1-1-1 1-1-1-1-1-1-1 

 

 

 A-4 Furulund 

Grunnbemanning dag 5-4-5-4-5-4-4 4-4-4/5-4-4-4-4 

Grunnbemanning aften 4-4-4-4-4-4-4 4-4-4-4-4-4-4 

Grunnbemanning natt 1-1-1-1-1-1-1 1-1-1-1-1-1-1 

 



Når det gjelder bemanning i denne tabellen så er det her tatt med de 3 årsverkene som er økt 

grunnbemanning på Modumheimen som skal lønnes fra vikarmidler. Det gjør at årsverk fra denne tabellen 

ikke kan sammenlignes direkte med tabellen i vedlegg 2.. Vikarbruk utgjør ca 11% av lønnsmidlene. På 

Furulund er det 4 av 6 uker 5 på dagvakt onsdag. Virksomhetsleder Modumheimen er også 

virksomhetsleder for Furulund. 

 

Mestringsenheten 

Mestringsenheten består av Geithusberga bofellesskap, aktivitetssenteret Ludo-huset, hverdagsrehabilitering 

og psykisk helse og rus til hjemmeboende. 
 

Aktivitetssenteret, Ludo huset er bemannet med en sykepleier i 100 % stilling, aktivitør i 100 % stilling og 

en spesialhjelpepleier i 85 % stilling. Ludo huset er et aktivitetssenter som jobber ut fra at medlemmene skal 

ta del i den daglige driften av huset. Det legges opp til et tilbud å gå til hvor de har meningsfulle oppgaver 

som gir opplevelse av mestring, samt en sosial tilhørighet. (Aktivitetene er blant annet å planlegge meny for 

uken, handle inn og lage lunsj, renhold, turer ut, kleskjøring for helse og sosial, gressklipping for Buskerud 

gård og andre gruppetilbud.)Sammen med NAV har Ludo-huset også opplegg for de som kommer innunder 

aktivitetsplikten. Dette utvikles nå i høst og man ser på muligheten for faste oppgaver for kommunen og for 

næringslivet.   

 

Grunnbemanning dag 3-3-3-3-3   

Grunnbemanning aften 0-0-0-0-0  

 

Hverdagsrehabilitering har en fysioterapeut og en ergoterapeut som begge går i full stilling. 

Hovedoppgavene deres skal være rehabilitering hjemme hos brukeren. Hverdagsrehabilitering er tids 

avgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler hvor flere aktører samarbeider”. 

Rehabiliteringen skjer i hjemmet og nærområdet til innbyggeren. Hverdagsrehabilitering tar utgangspunkt i 

de daglige gjøremål i rehabiliteringen og tar sikte på at brukeren skal oppleve mestring, og være mest mulig 

selvstendig i eget liv. Hjemmetjenesten er helt essensiell samarbeidspartner til fysioterapeut og 
ergoterapeut. 

 

Grunnbemanning dag 2-2-2-2-2  

Grunnbemanning aften 0-0-0-0-0  

 

I psykisk helse og rus til hjemmeboende er det ca 100 personer som får tjenester på fast basis, selv om det 

også til enhver tid er noen som er innlagt på psykiatrisk avdeling eller rusinstitusjon. Pt hver uke er det 38 

personer som får samtaler fra 30 min til tre timer, hver fjortende dag 38 personer med samtaler fra 1 – 1,5 
timer pr gang. Hver tredje uke er det 8 personer som har det samme. Det er månedlige ansvarsgruppemøter 

og det er flere som har ringe-avtaler. Det er flere opplegg tjenestemottakerne kan benytte seg av; dette er 

turgrupper, bakkeløpstrening, kor og yoga. 

I 2.etg på Ludo-huset er det også 4 leiligheter. Disse beboerne får bistand av mestringsenheten på dagtid, og 

på kveld og natt bistår hjemmetjenesten om det skulle være behov for dette. 

 

Grunnbemanning dag 7-7-6-7-7(pr.dd 30 % perm)  

Grunnbemanning aften 0-0-1-0-0  

 

Geithusberga bofellesskap består av 12 leiligheter, hvor det også er et fellesområde med stue og kjøkken. 

Beboerne må ha en hovedutfordring i fht psykisk helse og et behov for bemannet tilbud. Meningen er at de 

skal lære å bo og klare seg selv. Slik at de kan flytte inn i egen bolig. Flere av de som bor der og har bodd 

der over lang tid, ser ut til muligens å trenge et slikt tilbud permanent. På natt blir bofellesskapet servet av 

hjemmesykepleien. En vernepleier og en sykepleier i full stilling og resten helge stillinger i til sammen 2,5 

årsverk. 

 

Grunnbemanning dag 1-1-1-1-1- ½ - ½   

Grunnbemanning aften 1-1-1-1-1- ½- ½    

Grunnbemanning natt 0-0-0-0-0-0-0  

 



Kompetansefordeling for hele tjenesten: 

 

Sykepleier  2åv   

Fagarbeider 3,35åv   

Fysi/ergo 2åv   

Barnevernsped 2åv   

Sosionom 1åv   

Vernepleier 3åv   

Assistenter 0åv   

Virksomhetsleder 1åv    

Sum: 14,35åv   

 



Vedlegg 2 

 

Pleiefaktor 

ADL er en måte å skåre pasienters funksjonsnivå på. Skår representerer grad av uavhengighet fra annen 

person. Det gis poeng fra 1 til 5, hvor 1 er best og pasienten ikke har noe hjelpebehov, til 5 hvor pasienten 

er fullstendig pleietrengende. Pleiefaktor viser til andel pleiepersonell pr pasient/beboer. 

 

 
STED AVDELING 

PLEIE 
PERSONELL BEBOERE PLEIEFAKTOR 

BEBOERE 
PR D.D 

IPLOS 
ADL 

Modumheimen 

A0 8,54 8 1,07 

                     

8  2,7 

Modumheimen 

A1 11,96 16 0,75 

                   

16  4,2 

Modumheimen 

A2 11,96 16 0,75 

                   

16  4,28 

Modumheimen 

A3 11,96 16 0,75 

                   

16  3,53 

Modumheimen 

A4 11,96 16 0,75 

                   

16  4,31 

Modumheimen 

Furulund 10,6 16 0,66 

                   

16  3,54 

Frydenberg 

  10,8 18 0,60 

                   

10  2,9 

VBD 

BCD 14,93 32 0,47 

                   

28  2,93 

VBD 

E 10,98 8 1,37 

                     

7  3,94 

  

F 5,62 10 0,56 

                   

10  3,12 

  
G 2,82 6 0,47 

                     
6  3 

GBD 

1.etasje 9,05 19 0,48 

                   

17  3,41 

  

u.etasje 5,18 6 0,86 

                     

6  3,15 

Geithusberga 

  1,7 12 0,14 

                   

11  2,45 

 

Årsverk eks. ledere, nattevakt, behandlere Frydenberg, stedfortredere, tilsynsleger 

 

Definisjon ADL: 1 utgjør ingen behov for personbistand, 2 utfører klarer selv evt med hjelpemidler, 3 klarer 

deler av aktiviteten selv, bistandsyter kan gå til og fra, 4 klarer deler selv med bistand hele tiden, 5 fullt 

behov for bistand til alle aktiviteter. ADL er beregnet etter inneliggende pasienter per oktober 2017 og vil 

alltid være et øyeblikksbilde, men totaliteten vil være nærmest uforandret. 

 

Når det gjelder Modumheimen så er grunnbemanningen styrket med 3 årsverk, dette ligger ikke inne i 
denne tabellen. Disse årsverkene skal lønnes av vikarmidler. Bruk av vikarer påvirker bemanningen, for 

etatens vedkommende utgjør vikarmidler 11% av lønnsbudsjettet. 



Vedlegg 3 

 

 

Tilrettelagte boliger helse- og sosialetaten 

 
 

Institusjon 

Antall 

boenheter 

Bruker- 

grupper 

Tilsk. 

Husb. 

Komm. 

eid 

Priv. 

eid 

Modumheimen 72     

Ekornstua 4  Barn u/18 år  4  

Barnebolig 4   Barn u/18 år  4  

Frydenberg 18   18  

Tilrettelagte boliger  

uten bemanning 

     

Breskeberga 12 Trygdede/pensj. 12 12  

Furulund trygdeboliger 14 Trygdede/pensj.  14  

Solstad 13+16 Trygdede/pensj 29 13 16 

Sommerfryd 29 Trygdede/pensj. 29  29 

Telesletta 47 Trygdede/pensj. 47  47 

      

Tilrettelagte boliger med 

bistand 

     

Badeveien bofellesskap A 5 PU/psyk 5 5  

Badeveien bofellesskap B-C 3 PU/psyk    

      

Furulund bofellesskap 16 Demente 16 16  

Geithus bo- og dagsenter 25 Trygdede/pensj.  25  

Geithusberga bofellesskap 12 Psyk 12 12  

Skolegata bofellesskap 19 PU/psyk 19 19  

Stadionveien bofellesskap  8 PU/psyk  8  

      

Vikersund bo- og dagsenter  49 Trygdede/funksj.h. 24 49  

 



Vedlegg 4 

 

Scenario 1 

Sted Tilbud som gis Beboere som flyttes 

inn 

Bemanning fra Konsekvenser / når kan 

flytting skje 

Gamle 

Modumheimen etg 

1 

Langtidsplass Avd E fra VBD Hele bemanningen 

fra VBD avd E 

Mister boliger til 

ressurskrevende unge pas.  

Gamle 

Modumheimen  
Etg 2 

Rehabiliteringsplass

er 

8 pas fra Frydenberg Ca 2/3 av 

bemanningen fra 
Frydenberg 

Dele nattevakten fra 

Frydenberg på etg 2 og 3 

Gamle 

Modumheimen 

Etg 3 

Korttidsplasser, inkl 

generell opptrening 

8 pas fra Frydenberg / 

VBD 

Ca 1/3 av 

bemanningen fra 

Frydenberg + årsverk 

via driftsmidler fra 

bygningen på 

Frydenberg 

Dele nattevakten fra 

Frydenberg på etg 2 og 3 

 

Vi mister 5 korttidsplasser 

Nye 

Modumheimen avd 

A0 

4 Lindrende  

2 KØH/KAD 

2 rullerende 

4 lindrende som i dag 

2 KØH/KAD fra 

Frydenberg 

1 rullerende som i dag 

1 rullerende fra VBD 

 Vi mangler et egnet sted 

for rullerende korttidsplass 

for demente 

Frydenberg    Legges ned 

VBD avd E Bolig med 

bemanning 

8 pas fra GBD 1.etg. Ca 40 av bemanning 

fra GBD følger med 

 

VBD avd C 3/4 små hybler til 
utleie med felles bad 

 

Ett stort medisinrom 

der det tidligere var 

2/3 korttidsrom 

Fra venteliste Som før Noe økt bemanning i og 
med det ikke lenger blir 

korttidsplasser og antallet 

går ned med 2 eller 3 

pasienter.  

GBD 1.etg. Eldresenter Fra venteliste  Kjøkkenpersonale + 

aktivitør på dagtid. 

Ca 10% av 

nåværende 

bemanning blir 

tilbake på dagtid. 

Pleie og omsorg for 
øvrig ivaretas av 

hjemmetjenesten 

Kortere reise for 

hjemmetjenesten når folk 

fra grisgrendte områder 

flytter hit.  

 

Resterende av beboere som 

ikke kan bli boende med 
tilbud om hjemmetjeneste 

må fases ut til 

Modumheimen og VBD 

GBD u.etg. Psykiatribolig 6 pas Som i dag Nattevakt server oppe og 

nede, slik at 

hjemmetjenesten ikke 

trenger å ha tilsyn i 1.etg. 

på natt.  

Geithusberga / 

Ludohuset 

Psykiatribolig 12 + 4 pas Tilføres ca 50% av 

dagens bemanning på 

GBD 

 

 

Hva skjer med tjenestilbudet: 

 Langtidsplasser: økes med 8 

 Korttidsplasser:  5 færre (Frydenberg hadde 18 plasser, alle flyttes til Modumheimen, 

Modumheimen hadde 6, får nå 9, 6 plasser på VBD legges ned) 

 Bofellesskap for demente: 16 plasser som i dag  



 Ordinære boliger med bemanning: som før, men ingen egen avdeling for unge ressurskrevende 

 Psykiatribolig: Tilbudet endres. 16 plasser på Geithusberga / Ludohuset styrkes med bemanning, 

19 plasser på GBD blir borte.   

 Eldresenter: økes med 19 plasser (fra tidligere 0)  

 

Scenario 2 

Sted Tilbud som gis Beboere som flyttes 

inn 

Bemanning fra Konsekvenser / når kan 

flytting skje 

Gamle 

Modumheimen etg 

1 

Langtidsplass Furulund Furulund Dele nattevakt på alle 3 etg 

Gamle 

Modumheimen  

Etg 2 

Langtidsplass Furulund Furulund Dele nattevakt på alle 3 etg 

Gamle 

Modumheimen 

Etg 3 

Langtidsplass GBD/VBD/Tun 

Funksjonshemmede 

Årsverk fra GBD 

(2)/VBD/Tun 

 

 

Nye 

Modumheimen avd 

A0 

4 lindrende 

4 korttid 

4 lindrende som i dag 

4 rullering  

Lindrende som i dag 

1 rullering som i dag 

3 rullering fra VBD 

Skal rullerende demens 

være her? Uheldig 

Furulund Eldresenter 

 
Altn 16 plasser 

moderat psykiatri 

Fra venteliste eller evt 

de best fungerende fra 
GBD 

1 årsverk fra GBD 

1.etg til 
aktivitøroppgaver 

Hjemmetjenesten 

server pleie og 

omsorgstjenester 

Middag fra eller på 

Modumheimen   

Beboerne har god tilgang 

på dagsenter / 
fellesaktiviteter på 

Modumheimen, nærhet til 

Åmot sentrum og 

servicetilbud, nærhet til 

hjemmetjenestens base 

Frydenberg Rehab / korttid Som i dag, men med 3 

plasser med 

pasientgrunnlag fra 

dagens VBD-

korttidsplasser 

Som i dag Noe redusert rehabtilbud 

 

Spm: skal rullerende 

demens være her? Uheldig 

VBD avd C Boliger Som i dag  6 korttidsplasser legges 

ned. 3 omgjøres til boliger 
(hybel) 

VBD avd G Bofelleskap for 

demente 

Venteliste, som for 

dagens 

Furulundbeboere 

Som i dag Mister 12 plasser i 

bofellesskap for demente, 

men har oppjustert 

langtidsplasser 16 

Geithusberga / 

Ludohuset 

Psykiatribolig 12 + 4 

(medium) 

Som i dag, evt. noen 

inn fra GBD 

1,7 årsverk som 

tidligere + 6 årsverk 

fra GBD 

Styrker botrening i 

Ludohuset (2), styrke med 

nattvakt som server begge 

steder (2), styrke boligene 

generelt (3,7).  

 

Vi må sørge for større grad 

av ruslasjon enn i dag. 

Følge brukeren ut i egen 
bolig med bemanningen 

fra bolig.  

 

De server en vakttelefon 

for hjemmeboende.  

GBD u.etg. Psykiatribolig Som før Som før  



(tunge) 

GBD 1.etg.  

Eldresenter 

Eldresenter Fra venteliste, evt. 

noen fra GBD 

Kjøkkenpersonale. 

Serves med helse- og 

omsorgstjenester fra 

hjemmetjenesten 

Ingen bemanning.  

 

Må satse på frivillige som 

drar aktiviteter. 

Avdelingsleder må 

igangsette og drifte 

frivilliginnsats.  

 

Hva skjer med tjenestilbudet: 

 Langtidsplasser: økes med 24 

 Korttidsplasser:  3 færre (Frydenberg hadde 18 plasser, opprettholder, men faser inn 3 fra VBD. A0 

øker med 3 kortttidsplasser. Ingen plasser er kurante for rullerende demens.  

 Bofellesskap for demente: 10 færre (Furulund blir borte, 6 nye på VBD avd G) 

 Hybelbolig: økes med 3 (fra tidligere 0) (tidligere korttidsplasser på VBD) 

 Ordinære boliger med bemanning: reduseres med 6 (pga 6 blir bofellesskap for demente)  

 Psykiatribolig: reduseres med 19 (men tallet er ikke reelt da kun 10 av plassene på GBD er belagt 

med brukere med psykiatridiagnoser).  

 Eldresenter: økes med 19 + 16, d.v.s. 35 plasser (fra tidligere 0)  

 Psykiatrien styrkes med 6 årsverk, men antallet plasser er redusert 
 

Scenario 3 

Sted Tilbud som gis Beboere som flyttes 

inn 

Bemanning fra Konsekvenser / når kan 

flytting skje 

Gamle 

Modumheimen etg 

1 

8 langtid demens Furulund Furulund Dele nattevakt på alle 3 etg 

 

Gamle 

Modumheimen  

Etg 2 

8 langtid demens Furulund Furulund Dele nattevakt på alle 3 etg 

A1 bør etter hvert fases inn 

her slik at kompetanse på 

demens samles.   

Gamle 
Modumheimen 

Etg 3 

4  langtid demens 
3 rullerende korttid 

demens 

1 utredningsplass 

demens 

4 langtid fra A1 
1 utredningsplass fra 

A1 

3 rullerende 

korttidsplasser fra 

VBD 

4 årsverk fra 
Frydenberg 

2 årsverk GBD 

2 årsverk fra andre 

avd på 

Modumheimen 

 

Modumheimen avd 

A0 

4 lindrende 

2 KØH/KAD 

2 korttid pleie 

4 lindrende som i dag 

2 KAD / KØH fra 

Frydenberg 

1 rullerende plass som 

i dag 

1 rullerende korttid fra 

VBD 

Som i dag  

Modumheimen A1 16 langtidsplasser 

demens 
 

12 langtid som i dag 

4 fra A2 
 

Som i dag Dette vil på sikt bli som 

dagens avdeling A».    

Modumheimen A2 12 langtidsplasser 

4 korttidsplasser 

 

 

12 langtidsplasser som 

i dag 

2 korttidsplasser fra 

VBD 

2 korttidsplass fra 

Frydenberg 

Som i dag Brukes i dag til lettere 

demens. Vil etter hvert bli 

ordinær langtid + ordinær 

korttid 

Modumheimen  16 langtidsplasser  Som i dag Som i dag  



A3 

Modumheimen A4 16 langtidsplasser Som i dag Som i dag  

Furulund Ingen 

 

Evt.  

 

Eldresenter, MEN, 

er ikke behov per i 

dag.  

  Rives, bygger evt. nytt når 

behov oppstår 

Frydenberg 8 Rehab plasser Som i dag Beholder ca 9,5 

årsverk inkl nattevakt 

+ fysio og ergo 

3 ansatte på dag, 2 på 

kveld + kjøkken, fysio og 

ergo. 
 

2 KØH/KAD plasser 

flyttes til Modumheimen 

 

Rehabiliteringsplassene 

reduseres «på papiret» med 

8, men vi bruker per i dag 

en del av disse til 

korttidsplasser, som nå vil 

måtte gå til 

Modumheimen.  

 
Stort bygg å drifte for så få 

plasser.  

 

Vi mister ikke bygget, og 

kan utvide igjen ved senere 

behov.  

VBD avd ABC Boliger Som i dag Som i dag 6 korttidsplasser legges 

ned. 3 omgjøres til boliger 

(hybel) 

 

Må fase inn ca 10 beboere 

fra GBD.  
 

VBD avd G Bofelleskap for 

demente 

Venteliste, som for 

dagens 

Furulundbeboere 

Som i dag Mister 10 plasser i 

bofellesskap for demente, 

men har oppjustert 

langtidsplasser med 16 

Geithusberga / 

Ludohuset 

12 + 4 

psykiatriboliger 

Dagens beboere, men 

fase inn noen fra GBD 

ved behov 

1,7 som i dag 

6 årsverk fra GBD 

Styrker botrening i 

Ludohuset (2), styrke med 

nattvakt som server begge 

steder (2), styrke 

Geithusberga generelt (2 

+1,7).  

 

Vi må sørge for større grad 

av ruslasjon enn i dag. 
Følge brukeren ut i egen 

bolig med bemanningen 

fra bolig.  

 

De server en vakttelefon 

for hjemmeboende. 

GBD u.etg. Psykiatribolig 

(tunge) 

Som før Som før  



GBD 1.etg.  

Eldresenter 

Eldresenter Fra venteliste, evt. 

noen fra GBD i dag 

som kan serves med 

hjemmetjeneste 

Kjøkkenpersonale. 1 

årsverk aktivitør. 

Serves med helse- og 

omsorgstjenester fra 

hjemmetjenesten 

Ingen bemanning.  

 

Må satse på frivillige som 

drar aktiviteter. Aktivitør 

må igangsette og drifte 

frivilliginnsats.  

 

Hva skjer med tjenestilbudet: 

 Langtidsplasser: økes med 16 

 Korttidsplasser:  6 færre (Frydenberg hadde 18 plasser, opprettholder kun 8 plasser, overfører 4 til 

Modumheimen) 

 Bofellesskap for demente: 10 færre (Furulund blir borte, 6 nye på VBD avd G) 

 Hybelbolig: økes med 3 (fra tidligere 0) (tidligere korttidsplasser på VBD) 

 Ordinære boliger med bemanning: reduseres med 6 (pga 6 blir bofellesskap for demente)  

 Psykiatribolig: reduseres med 19 (men tallet er ikke reelt da kun 10 av plassene på GBD er belagt 

med brukere med psykiatridiagnoser)  

 Eldresenter: økes med 19 plasser (fra tidligere 0)  

 Psykiatrien styrkes med 6 årsverk, men antallet plasser er redusert 
 

Scenario 4 

Sted Tilbud som gis Beboere som flyttes 

inn 

Bemanning fra Konsekvenser / når kan 

flytting skje 

Gamle 

Modumheimen etg 

1 

6 langtid demens 

1 rullerende demens 

1 utredning demens 

6 langtid fra A1 

1 rullerende fra  VBD 

1 utredning fra A1 

Halve dagens A1, 

men reduseres med 

0,25 årsverk 

På sikt bør det trappes opp 

til 3 rullerende demens 

Gamle 

Modumheimen  

Etg 2 

8 langtid demens 8 fra Furulund Bemanning fra 

Furulund 

Nattevakt får ansvar for 

alle tre etasjer (Har også 

tilgang på 1 sykepleier på 

topp) 

Gamle 
Modumheimen 

Etg 3 

8 langtid demens 8 fra Furulund Bemanning fra 
Furulund 

Nattevakt får ansvar for 
alle tre etasjer (Har også 

tilgang på 1 sykepleier på 

topp) 

Nye 

Modumheimen avd 

A0 

3 lindrende plasser 

1 rullerende 

somatikk 

2 KØH/KAD 

2 Langtid 

3 lindrende som i dag 

1 rullerende som i dag 

2 KØH/KAD fra 

Frydenberg 

2 langtid fra A1 

Som i dag Lindrendetilbudet 

reduseres med en plass, 

men i praksis vil det ikke 

bli sånn da det som regel 

bare er 1 KØH/KAD-plass 

i bruk. Dessuten sjelden 

behov for 4 

lindrendeplasser samtidig. 

På sikt bør 2 langtid 
omgjøres til 2 korttid 

Nye 

Modumheimen avd 

A1 

16 langtid ordinær 8 som i dag, men ikke 

demente som vandrer 

8 fra VBD avd E 

Halve dagens A1, 

men reduseres med 

0,25 årsverk + hele 

VBD avd E 

 

Nye 

Modumheimen A2 

16 langtid, skjermet 

demens ved behov 

Som i dag, men flytter 

vandrerne hit 

Som i dag, men 

reduseres med 0,5 

årsverk 

 

Nye 

Modumheimen A3 

16 langtid ordinær Som i dag Som i dag, men 

reduseres med 0,5 

årsverk 

 



Nye 

Modumheimen A4 

16 langtid ordinær Som i dag Som i dag, men 

reduseres med 0,5 

årsverk 

 

Furulund 16 plasser 

eldresenter 

Fra GBD eller 

venteliste 

1 årsverk fra 

Frydenberg 

Har tilbud på 

Modumheimen og 

nærsenteret.  

Frydenberg 8 rehab 

4 korttid 

8 som i dag 

4 fra VBD/GBD 

Som i dag, men 

reduseres med 2 

årsverk 

 

VBD avd BCD Boliger, men stenger 

dagens 6 

korttidsplasser. 
Disse kan åpnes ved 

behov.  

Som i dag Som i dag  

VBD avd E 8 plasser ordinær 

omsorgsbolig 

8 beboere fra dagens 

GBD 1.etg.  

1 årsverk fra 

Frydenberg + 2 

årsverk fra 

Modumheimen + 1 

årsverk fra VBD 

korttidsplasser 

Dersom dette ikke er 

tilstrekkelig bemanning, 

må man evt. vurdere å 

stenge. Eller be om ekstra 

bemanning fra rådmann.  

VBD avd G 6 plasser i 

bofellesskap for 

demente 

Dagens 

Furulundsøkere 

Som i dag Bygges opp over tid når 

dagens pasienter flytter ut 

Geithusberga / 

Ludohuset 

4 plasser på 

Ludohuset for unge 

med behov for 

botrening, skal ut i 
egen bolig eller 

GBD 

8 plasser moderat 

psykiatri / 

boevnebistand skal 

ut i egen leilighet 

eller GBD 

4 tung psykiatri, skal 

bli lenge 

4 plasser på 

Ludohuset for unge 

med behov for 

botrening 
8 moderat psykiatri / 

boevnebehov som 

tenkes videre i egen 

leilighet eller over på 

GBD 

4 plasser «skjermet» 

for tyngre psykiatri 

1,7 som i dag + 6 

årsverk fra GBD 

Styrker botrening i 

Ludohuset (2), styrke med 

nattvakt som server begge 

steder (2), styrke 
Geithusberga generelt (2).  

 

Vi må sørge for større grad 

av ruslasjon enn i dag. 

Følge brukeren ut i egen 

bolig med bemanningen 

fra bolig.  

 

De server en vakttelefon 

for hjemmeboende. 

GBD u.etg. 6 tung psykiatri Som i dag Som i dag  

GBD 1.etg.  

Eldresenter 

19 botilbud for lett 

psykiatri, tidligere 
alkoholmisbruk, 

manglende boevne 

m.v.  

Fra venteliste + de fra 

Geithusberga + GBD 
som kan følges opp 

med hjemmetjeneste / 

Mestringsenheten 

Kjøkkenpersonale + 1 

dagvakt og 1 
kveldsvakt , d.v.s. ca 

3 årsverk 

 

 

Hva skjer med tjenestilbudet: 

 Langtidsplasser: økes med 24 

 Korttidsplasser:  10 færre (Frydenberg hadde 18 plasser, opprettholder kun 12 plasser, 

Modumheimen hadde 6, får nå 8, 6 plasser på VBD legges ned). Det er mulig å fase inn inntil 2 

korttidsplasser somatikk på A0, og inntil 3 rullerende korttid demens på gamlebygget etg. 3. Da 

blir det i så fall 5 færre korttidsplasser enn i dag.  

 Bofellesskap for demente: 10 færre (Furulund blir borte, 6 nye på VBD avd G). Evt. ingen plasser i 

bofellesskap for demente dersom man ikke opparbeider dette på VBD.  

 Ordinære boliger med bemanning: reduseres med 6 (pga 6 blir bofellesskap for demente)  



 Psykiatribolig: Tilbudet endres. 16 plasser på Geithusberga / Ludohuset styrkes med bemanning, 

19 plasser på GBD får noe oppfølging.   

 Eldresenter: økes med 12 plasser (fra tidligere 0)  

 Modumheimen må avgi 2 årsverk til VBD (gjøres ved at alle avdelinger på nybygget får ca 12 

årsverk, mot dagens ca 12,5). 

 
 
 
 
 


