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Utbyggingsplan for helsehus og assisterte botilbud for eldre – rullering 
2016-2026 (Sykehjemsbehovsplan)

 Utbyggingsplanen rulleres nå for fjerde gang. Den første kom i 2008. 
Arbeidet følger budsjettprosessen for Budsjett 2016 og blir et vedlegg til 
budsjettet.

 Utbyggingsplanen omfatter kommunale botilbud for eldre

 Det er nedsatt en arbeidsgruppe «Fremtidens sykehjem» med bred 
deltagelse fra berørte kommunale instanser;  Plan- og bygningsetaten, 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Omsorgsbygg Oslo KF, byrådsavdelingene 
for Byutvikling, Kultur og næring og Eldre og sosiale tjenester samt 
Husbanken og Arbeidstilsynet. 

 Gruppen følger utviklingen på institusjoner og botilbud for eldre i Oslo, 
andre kommuner og land og drøfter hensiktsmessige utforming



Befolkningsutvikling i Oslo

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2026 2030 2035

sum over 

67 68 187 70 146 72 052 73 885 75 728 77 718 78 785 79 890 88 478 90 913 100 363 113 324

sum over 

80 21 442 21 146 20 916 20 871 20 943 21 246 21 558 21 739 25 126 26 734 33 415 39 142

Sum over 

90 4 949 4 907 4 904 4 760 4 731 4 670 4 688 4 713 4 530 4 528 4 975 6 789

befolkning 

totalt 646 301 657 836 669 052 679 673 689 647 699 267 703 951 708 439 741 473 749 056 776 057 804 582

 Befolkningen øker til 780 000, en økning med 130 000 frem til 2030.
 Antall personer over 67 år øker med mer enn 30 000 til 2030.
 Antall personer over 80 år går ned med 550 frem til 2018, 

for deretter å øke med 12 000 til 2030.
 Antall personer over 90 år går ned til 2026 for deretter å øke 
 til dagens nivå 2030.



Fremtidige eldres boligpreferanser

• «Eldre ønsker å bli boende hjemme så lenge som mulig. 
Det kan bety at en må vurdere tilpasning i egen bolig 
eller evt. flytte til en ny og mer eldreegnet bolig.

• Dersom en skal flytte ønsker en helst en ny bolig i vante 
omgivelser. 

• Yngre eldre er mer motiverte for å flytte til en ny bolig.»

(Bolig+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest (NIBR-
rapport 2013:19 Schmidt m. fl.)
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Mål
Rehabilitering/fornyelse av 2 500 plasser i institusjonsbygg, som 

helsehus, langtidshjem, herunder demenslandsbyer. Rundt 1 800 
institusjonsplasser er nå under regulering, planlegging, 
anskaffelse og bygging.

Etablering av 1 500 leiligheter i Omsorg+ innen 2020. 600 
leiligheter er etablert i Omsorg+ ut 2015. 900 leiligheter er under 
bygging, anskaffelse, planlegging og regulering. Måltallet om 
1 500 leiligheter vil være oppnådd i 2020. 

Etablering av 100 Lokale demensboliger innen 2018. Måltallet ble 
fastlagt i Bystyrets behandling av Sykehjemsbehovsplan rullering 
2014-2024. Rundt 50 demensboliger er under planlegging

Byrådet vil stimulere til utbygging av flere private botilbud 
gjennom



Kommunalt disponerte botilbud
Kommunen har botilbud til dem som av økonomiske, helsemessige eller sosiale 
grunner har behov for et kommunalt botilbud.  

 Omsorg+ er for seniorer 67+ som har behov for en bedre tilrettelagt leilighet 
med bemanning. Gjennomsnittsalderen er over 80 år. 

 Omsorgsboliger med bemanning. Lokale demensboliger er for mennesker 
med mindre eller moderat kognitiv svikt.

 Helsehus er spesialtilpasset behov for rehabilitering etter sykehusopphold, 
korttidsplasser for kortere opphold når pårørende trenger avlastning eller 
brukeren ønsker mer trygghet.

 Langtidshjem er ment for mennesker som har behov for pleie og omsorg 
døgnet rundt. Demenslandsby er en del av dette tilbudet og er spesielt 
tilpasset personer med høy grad av kognitiv svikt. 

 Aldershjem er institusjon for eldre mennesker med behov for bistand i 
hverdagen. De er under avvikling og erstattes med omsorgsboliger og 
Omsorg+.



Kampen Omsorg+ 2013
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Statistikk om befolkningsutvikling, helseutvikling og 
brukerundersøkelser viser et større behov for tilrettelagte 
leiligheter for eldre og en viss reduksjon av langtidsplasser på 
institusjon frem mot 2030.

I Oslo foregår en dreining fra høy dekning på institusjons-
plasser til en større dekning av bemannede omsorgsboliger 
gjennom satsingen på Omsorg+ og lokale demensboliger. 

Dette er i tråd med utviklingsprognoser og strategier i 
Seniormeldingen Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo 
(Bystyremelding 1/2014).
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 Hverdagsrehabilitering er en arbeidsmåte som kan bidra til at 
flere kan mestre sin hverdag og være aktiv i eget liv lengre. 
Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser og 
deltakelse står sentralt. 

 Kommunen satser betydelig på velferdsteknologi. Bystyret 
bevilget i budsjett 2015 20 millioner kroner pr år i hele 
økonomiplanperioden (2015-2018) til videre arbeid med og 
implementering av velferdsteknologi.



Institusjon Eier

Plasser før 

omb.

Plasser etter 

ombygging 

Endring

Ferdig

Ullerntunet OBY 0 144 +144 2016

Henrik Sørensens vei OPS 0 146 +146 2017

Hovseterhjemmet OBY 185 163 -22 2017

Kantarellen utvidelse OBY 20 20 2016

Abildsø utvidelse OBY 20 20 2016

Paulus OBY 10 10 2016

Lille Tøyen 

demenslandsby
OBY

89
150 +61 2018

Tåsen helsehus 139 140 +1 2018

Oppsal sykehjem 152 80 -72 2018

OPS konk. 200 2018

Lindeberg OBY 178 144 -34 2019

Ryen helsehus OBY 148 144 -4 2019

Furuset demenslandsby 174 110 -64 2019

Majorstutunet 139 135 -4 2019

Lambertseter 94 152 +58 2019

Mortensrud 

demenslandsby
150 +150 2019

Sum 2019 1 388 1 848 460

Nye tomter/OPS 500 2025

Sum 2025 2 348 1 060



Hovseterhjemmet Link Arkitekter 2014



Hovseterhjemmet Link Arkitekter 2014



Lindeberg omsorgssenter forprosjekt ACK arkitekter 2014

Størrelse, innhold 144 sykehjemsplasser

Type bygning Stjerneform med tre fløyer med boenheter i 6 etasjer og en for 

fellesfunksjoner i 3 etasjer. Eksisterende sykehjem er i stort 

behov for rehabilitering og modernisering. Forslaget er å rive 

og bygge nytt.

Kvaliteter Effektiv drift med oversikt over tre boenheter. Fint sentralt rom. 
Fine utearealer i park. 



Lindeberg omsorgssenter forprosjekt ACK arkitekter 2014



Majorstutunet sykehjem mulighetsskisse ACK arkitekter 2014

Størrelse, innhold 140 sykehjemsplasser

Type bygning Høyblokk i vinkel. Eksisterende sykehjem er i stort behov for 

rehabilitering og modernisering. Forslaget er å rive og bygge 

nytt. Sentral beliggenhet.

Kvaliteter Lite uteareal kompenseres med vinterhager og takterrasse, som 
også er tilgjengelig for nærmiljøet med heis fra gaten.



Majorstutunet sykehjem mulighetsskisse ACK arkitekter 2014



Størrelse, innhold 135 sykehjemsplasser

Type bygning Lang kjerne med fløyer i 4 etasjer. Eksisterende sykehjem er i 

stort behov for rehabilitering og modernisering. Forslaget er å 

rive og bygge nytt. Halvsentral beliggenhet.

Kvaliteter 

Tåsenhjemmet helsehus mulighetsskisse Solem arkitekter 2014



Tåsenhjemmet helsehus mulighetsskisse Solem arkitekter 2014



Kapasitet og dekning 2016-2026

Ved årsskiftet 2014/2015 hadde Oslo cirka 5 000 
institusjonsplasser og Omsorg+ innen heldøgns pleie og 
omsorg til eldre i Oslo.

I forhold til behov ligger samlet kapasitet på helsehus og 
botilbud for eldre litt over antatt behov frem til 2018. 

Det kan forklares av at helsehus ikke er botilbud uten 
korttidsplasser og rehabilitering. 

Fra 2019, da kapasiteten øker med flere ferdige bygg, må 
utfasing av uegnede sykehjemsplasser begynne. 

Frem til 2025 må kapasiteten øke igjen med cirka 500 
plasser/Omsorg+ leiligheter. 



Fordeling mellom institusjonsplasser og Omsorg+

 Fordelingen i 2015 var 89 prosent institusjonsplasser og 
11 prosent leiligheter i Omsorg+. 

 Byrådet satser på kapasitetsøkning av Omsorg+ leiligheter 
med 1 500 leiligheter innen 2020. 

 Dermed vil fordelingen Omsorg+ øke til 30 prosent mens 
fordelingen institusjonsplasser vil bli redusert til 70 prosent. 
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