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SPØRSMÅL TIL BYRÅDET FRA IVAR JOHANSEN(SV) - UNGE PÅ 

LANGTIDSINSTITUSJONER FOR ELDRE 

 

Gjennom mange år har det vært både nasjonal og lokal politikk at yngre (under 50 år) ikke mot 

sin vilje skal bo på langtidsinstitusjoner som praktisk talt i sin helhet bebos av eldre (sykehjem 

m.v.). 

Likevel får jeg av og til henvendelser, og leser i media, om yngre funksjonshemmede som i kortere 

eller lengre tid bor på sykehjem i Oslo. Sist 24-årige Vetle Roy Krohn-Johnsrüd. Oslo har – ut fra 

størrelse – bedre forutsetninger for å løse dette enn de fleste andre kommuner. Behovet er så stort 

at det bør være mulig å etablere et felles behandlings- bo- og omsorgstilbud til yngre som har et 

omfattende bistandsbehov ut over det som kan gis i eget hjem. 

Jeg ber om informasjon om 

- Hvor mange i Oslo under 50 år bor p.t. på langtidsinstitusjoner beregnet for eldre? 

- Hvor mange av disse bor der mot sin vilje? 

- Hvordan kan kommunen komme dit at yngre med omfattende bistandsbehov ut over det 

som kan gis i eget hjem ikke blir plassert ved langtidsinstitusjoner som i hovedsak har 

eldre og demente beboere? 

 

Svar: 

- Per 29.08.2016 bor det 27 personer under 50 år på langtidsinstitusjon. Det er et uttalt mål 

at yngre pasienter ikke skal bo i sykehjem, og bydelene rapporterer årlig til fylkesmannen 

på alle pasienter < 50 år, som oppholder seg i langtidssykehjem. Likevel kan det være at en 

form for institusjonstilbud er den best egnede løsningen for enkelte av disse menneskene. 

De fleste sykehjemspasienter har et komplekst og sammensatt sykdomsbilde, hvor det ofte 

er en totalvurdering som tilsier at det er behov for sykehjemsplass. De fleste av de yngre i 

langtidsinstitusjon har diagnose innenfor gruppene demenssykdom, psykiatri, rus, 

multimorbiditet, stort pleiebehov, palliasjon og psykisk utviklingshemming, og noen har 

kombinasjoner av disse. 

- Det er bydelen som vurderer og fatter vedtak om langtidsinstitusjon er egnet botilbud for 

yngre mennesker med omfattende bistandsbehov. Hvorvidt det er noen som bor der mot 

sin vilje er vanskelig å svare på, da dette ikke registreres eksplisitt i dokumentsystemet. 

Det må i tilfelle settes i gang et kartleggingsarbeid som omfatter den enkelte beboer, og 

dette har jeg bedt administrasjonen vurdere. 

- Sykehjemsetatens etatsoverlege arbeider nå med forslag til alternativer for yngre med 

bistandsbehov. Det skal blant annet vurderes muligheter for at yngre kan tilbys plass på en 
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institusjon mer tilpasset yngre beboere. Byrådet har også som mål å bygge flere Omsorg+ 

leiligheter som i mange tilfeller vil være et bedre alternativ enn plass i langtidssykehjem. 

Disse leilighetene er imidlertid (på nåværende tidspunkt) regulert av en forskrift som blant 

annet krever av leietaker skal være over 67 år. Vi ønsker å øke antall kommunale 

utleieboliger, og fremtidige Omsorg+ konsept bør dessuten være uten aldersgrense, slik at 

vi kan gi denne type botilbud til flere grupper enn bare eldre. Vi satser også på å innføre 

velferdsteknologi, samt styrke hjemmetjenesten betraktelig, noe som kan bidra til at flere i 

denne gruppen kan bli boende hjemme. 
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