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Helse og velferd gjennom pandemien 

«Stavanger kommune har gjort en solid innsats i sin håndtering av 

koronapandemien. Smitteutbrudd er effektivt slått ned, og 

kommunen har klart å beskytte eldre og andre risikogrupper bedre 

enn mange andre storbykommuner.» (Rogaland Revisjon)

▪ En flott attest, men det har kostet både for brukere, pårørende, 

ledere og medarbeidere. 

▪ Reduserte tjenestetilbud, besøksrestriksjoner, smitteverntiltak og 

konstant beredskap for smitteutbrudd har vært «normalen». 

Ka då ittepå?

▪ «Normal hverdag med økt beredskap» betyr noe annet i helse og 

velferdstjenesten enn de fleste andre steder i samfunnet. 

▪ Langtidsvirkningene for brukerne ser vi ikke helt tydelig ennå.
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Ambisjoner 
og mål
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Målbilde

Stavanger vil ha aktive innbyggere som klarer seg selv 

best mulig gjennom hele livet.



Derfor skal vi…

▪ legge til rette for tilstrekkelig antall boliger for 
alle livsfaser, i varierte og trygge bomiljø

▪ sørge for at tjenester innbyggerne har behov for 
i hverdagen, er tilgjengelige der de bor

▪ redusere sosial ulikhet og forskjeller i levekår 
gjennom tiltak rettet mot lavinntektsfamilier

▪ bidra til at eldre og innbyggere med funksjons-
nedsettelser kan bo hjemme lengst mulig

▪ legge til rette for omgivelser og aktiviteter som 
fremmer helse og forebygger sykdom

6



Samfunnsoppdraget

▪ Innbyggere som trenger det, skal få helse- og velferdstjenester av god kvalitet

▪ innenfor vedtatt budsjettramme

▪ på en måte som gjør at ansatte opplever arbeidsglede



Utfordringer  og 
utviklingstrekk 
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Utfordringsområder
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Hvis vi sammenligner 
oss med andre... 

• Ressursbruk pleie og omsorg 2% lavere enn ASSS-snitt 

• Kostnader pr. hjemmetjenestemottaker > 67 år blant de 

høyeste i nettverket.

• Andel eldre > 80 år med hjemmetjenester under snitt

• Andel beboere i sykehjem/heldøgnsomsorg over snitt

• Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon lavest i nettverket

• Andelen utviklingshemmede i bolig med heldøgns 

omsorg under snitt. Kostnader pr. beboer over snitt.

Kilde: ASSS-rapport for 2020  ASSS.no

1,057

1,03

0,984

0,94

0,96

0,98

1

1,02

1,04

1,06

1,08

2018 2019 2020

Ressursbruksindikator PLO Stavanger kommune

PLO Ressursbruksindikator. Pleie og omsorg* Snitt ASSS

https://www.ks.no/asss-hjem/asss-2021/artikler/nokkeltall-og-tjenesteprofil/stavanger/stavanger-pleie-og-omsorg/


Flere eldre klarer seg uten helse- og omsorgstjenester

64,4 %

63,6 %

65,4 %

66,6 %
67,2 %

69,5 %

73,8 %

74,6 %

58,0 %

60,0 %

62,0 %

64,0 %

66,0 %

68,0 %

70,0 %

72,0 %

74,0 %

76,0 %

80 – 89 år

2013 2014 2105 2016 2017 2018 2019 2020

24,3 % 24,4 %
26,0 % 26,5 %

29,8 %

33,1 %

36,1 %

41,1 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

45,0 %

90 år

2013 2014 2105 2016 2017 2018 2019 2020



Flere bor lenger hjemme 

I Stavanger har den gjennomsnittlige 

botiden for de som har langtids-

opphold i sykehjem sunket fra 2,6 år i 

2010 til 2,0 år i 2020.



Flere går fra leie til eie
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Brukere med ressurskrevende tjenester og BPA øker
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Dekningsgraden for heldøgnsomsorg vil gå ned

Dersom dekningsgraden på 20,6% skal opprettholdes etter 2027 

må vi bygge – og bemanne - 550 nye sykehjemsplasser fra 2027 til 2034.

Utvikling i dekningsgrad hvis alle vedtatte og planlagte utbygginger 

i HØP 2021-2024 gjennomføres:

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Antall over 80 4963 5118 5323 5591 5942 6302 6726

Dekningsgrad 23,8 22,8 21,9 21,0 20,1 20,1 20,6



Personellbehovet vil vokse kraftig 
hvis vi fortsetter som nå

Kilde: Sintefrapport - Framskrivinger Helsefellesskap Helse Stavanger 

Personellframskriving. Prosent endring i personell per innbygger på grunn av 
demografiutvikling (uendret forbruk per innbygger innen aldersgrupper). 
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Prioriteringer  



Bærekraftige helse- og 
velferdstjenester

Stavanger vil ha aktive innbyggere som 
klarer seg selv best mulig gjennom hele livet

▪ Rekruttere og stabilisere fastlegetjenesten 

▪ Reversere redusert dekningsgrad for sykehjem

▪ Økt grunnbemanning på sykehjem

▪ Reduksjon i introduksjonsstønad grunnet reduksjon 
i antall flytninger

▪ Omstrukturering av avlastningsplasser – formål å samle 
alle i felles bygg

▪ Økt ramme til kjøp av heldøgnstjenester

▪ Flere bofellesskap åpner i slutten av perioden
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Driftsbudsjettet øker med kr 90 mill. i 2022



«Gode hverdagsliv» (1)

…derfor skal vi legge til rette for tilstrekkelig antall boliger for alle livsfaser, 
i varierte og trygge bomiljø.

Prioriterte oppgaver

▪ Vi har fortsatt mange som venter på en egnet bolig eller institusjonsplass. 

▪ Vi må bygge og anskaffe flere tilrettelagte boliger og øke sirkulasjonen. 

▪ «Riktige» boliger bidrar til at flere klarer seg lenger hjemme, og har mindre behov for 
helse- og omsorgstjenester. 

HØP-forslag

▪ I planperioden kommer det flere nye bofellesskap, flere sykehjemsplasser 
og en mulighetsstudie for ny avlastningsbolig.  

▪ Bofellesskapet Solborg («selveid») åpner i 2022. 
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«Gode hverdagsliv» (2)

…derfor skal vi bidra til at eldre og innbyggere med funksjons-

nedsettelser kan bo hjemme lengst mulig.

Prioriterte oppgaver

▪ På tide å fornye og forsterke Leve HELE LIVET!

▪ Flere gode pasient- og brukerforløp

«Rett hjelp, på rett nivå til rett tid». 

▪ Forenkling av forvaltningsoppgavene og større handlingsrom for utførerne 

«Friere faglighet – mindre byråkrati». 

HØP-forslag

▪ Økt budsjettramme til omsorgslønn, hjemmeavlastning, støttekontakt,           

BPA og kjøp av heldøgnstjenester pga. økte behov.

▪ Videreføre styrking av budsjettrammen for hjemmebaserte tjenester.
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«Gode hverdagsliv» (3)

...derfor skal vi sørge for at tjenester innbyggerne har 

behov for i hverdagen, er tilgjengelige der de bor.

Prioriterte oppgaver

▪ Allmennlegetjenester som «matcher» innbyggernes behov.

▪ Flere sykehjemsplasser og økt grunnbemanning.

▪ «En legevakt for alle, men ikke for alt». 

HØP-forslag

▪ Rammebudsjett til rekruttering av fastleger 

▪ Fullfinansiering av sykehjemslegetjenesten

▪ Ny sykehjemsfløy Finnøy, ekstra korttidsplasser Rennesøy

▪ Mulighetsstudie ny legevakt på Ullandhaug 
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«Gode hverdagsliv» (4)

…derfor skal vi redusere sosial ulikhet og forskjeller i 

levekår gjennom tiltak rettet mot lavinntektsfamilier.

Prioriterte oppgaver

▪ Familiekoordinatortjenesten i NAV-kontorene forsterkes. 

▪ Fortsatt tett oppfølging av unge sosialhjelpsmottakere og 

bruk av aktivitetsplikt for å fremme egenmestring. 

▪ «Nye veier til arbeid og integrering» gjennom 

introduksjonsprogrammet.

HØP-forslag

▪ Hele barnetrygden fortsatt utenfor sosialhjelpsberegningen

▪ Økt ramme til kvalifiseringsprogrammet

▪ Reduksjon i introduksjonsstønaden pga. lavere 

flyktningmottak 
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«Gode hverdagsliv» (5)

..derfor skal vi legge til rette for omgivelser og aktiviteter som 

fremmer helse og forebygger sykdom. 

Prioriterte oppgaver

▪ Tidlig innsats  for å fremme egenmestring og deltakelse.

▪ Leve hele livet-reformen med fokus på Aldersvennlig samfunn, 

Aktivitet og fellesskap, Mat og måltider. 

▪ Frisklivsarbeid, Rask psykisk helsehjelp, lavterskeltilbud for unge 

med rusproblematikk. 

HØP-forslag

▪ Fra K46 til MO-Ung – nye lokaler og ny profil

▪ Prosjektering av nytt dagaktivitetssenter for innbyggere med 

utviklingshemming

▪ Nytt dagtilbud for yngre innbyggere med demenssykdom
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«Kommunen og vi»

Vi vil drive kunnskapsbasert utvikling gjennom systematisk bruk av 

forskning, analyse og samskapingsmetoder.

Vi skal utvikle og ta i bruk nyttige, digitale løsninger. 

Prioriterte oppgaver

▪ Klyngesamarbeid om forskning i kommunehelsetjenesten i Sør-Rogaland 

under oppbygging.  

▪ ROP-prosjektet fortsetter i samarbeid med UIS. 

▪ Mer velferdsteknologi og nye ehelseløsninger implementeres.

▪ Velferdsteknologisk knutepunkt tilrettelegger for nye løsninger

HØP-forslag

▪ Tråløst nett til alle bofellesskap

▪ Nye pasientvarslingsanlegg i sykehjem

▪ Elektroniske dørlåser i hjemmetjenesten

24



25

Prioriteringer drift 



▪

Hovedtall

2021 2022

Brutto 

driftsutgifter 

kr 3,15 

mrd. 

kr 3,24 

mrd. 



Driftsbudsjettet – de viktigste endringene 
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Styrkinger 

Reversere dekningsgrad sykehjem 13 mill.

Økt grunnbemanning sykehjem 15 mill.

Reduserte inntekter og økte kostnader ressurskrevende tjenester 43 mill.

Økte kostander omsorgslønn, støtte/treningskontakt, hjemmeavlastning 6 mill.

Økte kostnader KVP 8 mill.

Bofellesskapet Solborg («selveid») 15 mill.

Full drift (helårseffekt) 2 nye bofellesskap + 1 ny boenhet eksisterende bofellesskap 13 mill.

Fra K46 til MO-Ung 3 mill.

Fullfinansiering sykehjemslegetjenesten 5 mill.

Tiltak for å rekruttere og beholde fastleger 7 mill.

Nytt dagtilbud UH 3 mill.

Dobbeltrom Rennesøy sjukeheim 2 mill.

Nasjonale e-helseløsninger 9 mill. 

Reduksjoner 

Introstønad pga. lavere mottak av flyktninger -17,0 mill.



Prioriteringer 
investering 



Brutto investeringer helse og velferd 2022-2025
kr 994 mill.
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Mulighetsstudier:

▪ Ny legevakt (bygg)

▪ Nytt sykehjem (O2 Jåttå)

▪ Omsorg+ Bekkefaret

▪ St. Petri bofellesskap

▪ Bofellesskap (erstatning Spilderhaug)

▪ Avlastningsplasser under samme tak

Prosjekteringer:

▪ Blidensol sykehjem

▪ Bofellesskap i Jåttåvågen

▪ Nye lokaler Lagård dag og natt og L47

▪ Mosvangen dagaktivitetssenter



Brutto investeringer helse og velferd 2022-2025
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Prosjekt Ferdig Ramme 2022-2025

Ramsvigtunet sykehjem, nybygg 2024 kr 165 mill. kr 139,4 mill.

Finnøy helse- og omsorgssenter, nybygg (20 plasser) 2024 kr 179 mill. kr 161 mill.

Bofellesskap og selveide boliger i bofellesskap Gunnar Wareberg (7+7) 2023 kr 70 mill. kr 69 mill.

Bofellesskap i Haugåsveien, 7 boliger  2025 kr 40 mill. kr 40 mill.

Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede (6 boliger) 2024 kr 34 mill. kr 34 mill.

Bofellesskap, erstatning for Worsegården (8 boliger) 2025 kr 35 mill. kr 35 mill.

Bofellesskap eldre, Jåttå nord (16 boliger) 2025 kr 56 mill. kr 56 mill.

Pasientvarsling i sykehjemmene (signalanlegg) kr 40 mill. 

Velferdsteknologi kr 80 mill. kr 45 mill. 

Trådløst nettverk sykehjem og bofelleskap 2023 kr 35 mill. kr 20 mill. 
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