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ORIENTERING OM KONTRAKTER OM DRIFT AV SYKEHJEM SOM UTGÅR I 2018  

 

Jeg viser til møtet i Helse– og sosialkomiteen 22.08.18 hvor det ble ønsket en orientering om Oslo 

kommunes kontrakter med private aktører om drift av sykehjem, som har gått ut eller går ut i løpet 

av 2018. 

 

Det er i dag 24 sykehjem i Oslo som drives privat, enten kommersielt eller ideelt. Ti kontrakter 

går ut i slutten av 2018. I tillegg kommer avtalen med Eugene Hansen aldershjem som gikk ut i 

juni i år. Dette tilsvarer 739 sykehjemsplasser og 126 dagsenterplasser. 

 

Det ble våren 2018 gjennomført en anskaffelse med bakgrunn i den ulovfestede adgangen til 

reservasjon i henhold til Nærings -og fiskeridepartementets veileder til reglene om offentlige 

anskaffelser. Frognerhjemmet la ikke inn nytt anbud i konkurransen og driften legges derfor ned 

når kontrakten utgår 31.12.2018. Stiftelsen Grefsenhjemmet, Stiftelsen Diakonissehuset 

Lovisenberg, Sagenehjemmet AS og Nordberghjemmet AS er tildelt avtaler. 

 

Bekkelagshjemmet, Vålerenga bo – og servicesenter, Ammerudhjemmet og Sofienberghjemmet 

drives i dag av Kirkens bymisjon. Det er nå gjennomført direkte forhandlinger med Kirkens 

bymisjon om tjenesteavtaler på 3-4 år. Bakgrunnen for at det er inngått korte avtaler for 

Bekkelagshjemmet, Vålerenga bo – og servicesenter og Sofienberghjemmet er at husleieavtalene 

utgår i 2021 og 2022. For Ammerudhjemmet varer husleieavtalen frem til 2030. Det er planlagt at 

et helt nytt sykehjem skal stå ferdig på tomten til Ammerudhjemmet i 2023. For og ikke å forsinke 

denne prosessen er det inngått en kortvarig avtale om drift av Ammerudhjemmet. Nytt bygg ved 

Vålerenga bo- og servicesenter er planlagt ferdig i 2023. Kirkens bymisjon er prekvalifisert for å 

drifte nye sykehjem som skal stå ferdig i 2023. 

 

Jødisk bo -og servicesenter er invitert til direkte forhandlinger om videre kjøp av plasser. 

Bakgrunn for valg av direkte forhandlinger er at det kun er Jødisk Bo- og Seniorsenter som har 

kosher-kjøkken. Behovet for slike plasser er også av begrenset omfang og det er ikke tilstrekkelig 

grunnlag for å opprette en avdeling for dette på et annet langtidshjem.  

 

Som resultat av nye avtaler er bemanningsfaktoren for de ideelle sykehjemmene økt fra 0,90 til 

0,95. I tillegg blir 15 ordinære plasser ved Cathinka Guldberg senter omgjort til 15 forsterkede 

plasser. Dette gir økt kvalitet og er i tråd med innbyggernes behov og ønsket utvikling og styring 

av eldreomsorgen i Oslo kommune. 
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For oversiktens skyld medfølger tabell over kontrakter som utgår eller har gått ut i 2018, antall 

ordinære plasser, forsterkede plasser, skjermede plasser og dagsenterplasser. 
 

 

Sykehjem Driftsform 
Varighet 
 kontrakt   

Kontrakt inngått 
med virkning fra  

Totalt 
antall 
plasser 

Ordinære 
plasser 

Skjermede 
plasser 

Forsterkede 
plasser 

 Dag- 
senter 

Frognerhjemmet 
Ideell –  
Frogner Menighet 

31.12.2018, 
legges ned  

1.1.2011-31.12.18 53 53     
 14 

Vålerenga bo og 
servicesenter 

Ideell –  
Kirkens Bymisjon 

31.12.2018, 1.1.2019–31.12.21  87 62 25   
  

Bekkelagshjemmet         
Ideell – 
Kirkens Bymisjon  

31.12.2018 1.1.2019-31.12.22  48 48     
 24 

Ammerudhjemmet 
Ideell –  
Kirkens Bymisjon 

31.12.2018 1.1.2019-31.12.21  90 63 27    
 25 

Sagenehjemmet 
Ideell –  
Diakonhjemmet 

31.12.2018 1.1.2019-31-12.26* 70 57 13   
  

Sofienberghjemmet 
Ideell – 
Kirkens Bymisjon 

31.12.2018 1.1.2019-31.12.21  85 68 17   
 25 

Cathinka Guldberg 

Ideell – 
Stiftelsen 
Diakonissehuset 
Lovisenberg 

31.12.2018 1.1.2019-31.12.26* 127 97 15 15 

23  

Grefsenhjemmet 
Ideell –  
Stiftelsen 
Grefsenhjemmet 

31.12.2018 1.1.2019-31.12.26* 94 71 17 6 
 15 

Jødisk Bo- og 
Seniorsenter 

Ideell –  
Jødisk Bo- og 
Seniorsenter 

31.12.2018** 1.1.2011 6 6     
  

Nordberghjemmet 
Ideell –  
Diakonhjemmet 

31.12.2018 1.1.2019-31.12.26* 66 66     
  

Eugene Hanssen 
aldershjem 

Privat - 
Eugene Hanssens 
stiftelse 

5.6.18*** 
Nedlagt 

 13 13   
 

Sum       752 686 114 21  126 

    * Det vil være mulighet å utløse opsjon på inntil to år 

  ** Direkte forhandlinger pågår 

*** Det bor fremdeles to beboere ved Eugene Hanssen aldershjem som venter på plass ved Cathinka Guldberg 

 

 

Med hilsen 

 

 

Tone Tellevik Dahl 
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