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PRIS- OG FINANSIERINGSMODELL FOR SYKEHJEMSPLASSER I OSLO* 
 
 
Byrådet har i sak 233/08 fremlagt sak om pris- og finansieringsmodell for sykehjemsplasser i 
Oslo.  Saken ligger nå til behandling i finanskomiteen.  Før finanskomiteen behandler saken 
ønsker komiteen høringsinstansenes uttalelser til byrådets forslag. 
 
Finanskomiteen presiserer at høringen er begrenset til byrådets forlag til pris- og 
finansieringsmodell for sykehjemsplasser i Oslo.  Høringen gjelder ikke generelle synspunkter 
omkring organiseringen av Sykehjemsetaten eller det totale kostnadsnivået for sykehjemmene. 
Bydelsdirektøren vil likevel påpeke at dagens ordning er en monopolordning der bydelene er 
bundet til å kjøpe sykehjemsplasser gjennom sykehjemsetaten, og det mangler gode incentiver til å 
effektivisere.    
 
Byrådets forslag til ny pris- og finansieringsmodell er utarbeidet med fokus på at modellen både 
skal være transparent og robust i forhold til endringer, at den skal bidra til effektiv ressursbruk, 
økonomisk forutsigbarhet og en mer balansert risikofordeling enn dagens modell representerer.  
 
Inntakskriterier og innhold i Oslo kommunens sykehjemstilbud (se vedlegg 2) bør ligge som basis 
for pris- og finansieringsmodellen.  Det er viktig at disse kriteriene revideres jevnlig, slik at de 
harmonerer og er oppdatert i forhold til utviklingen på dette tjenesteområdet.  
 
Sykehjemsplassene er inndelt i kategorier med ulike vekter, se nederst side 5 i byrådssaken.  
Bydel Grünerløkka er enig i at disse vektene videreføres for 2009, og at de vurderes på nytt for 
2010, basert på regnskapstall for 2008.  Bydelen er også enig i at dagsenterplass får en vekt på 
0,15 av enhetsprisen for sykehjemsplasser. Videre er vi enig i at pris for nye typer plasser i løpet 
av budsjettåret fastsettes ut fra anslåtte driftskostnader, og at tilhørende vekt beregnes ut i fra 
kostnadenes andel av enhetsprisen.  
 
Pris- og finansieringsmodellen fra 2007/2008 var basert på 1 % ledighet, som bydelene har måttet 
finansiere gjennom prismodellen. Det har vist seg å være urealistisk å oppnå en ledighet på kun 
1%.  ECON- rapporten viser at det totalt sett er belagt færre sykehjemsplasser enn det som var en 
forutsetning i denne prismodellen og derved i Sykehjemsetatens budsjett.   
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Ledigheten på langtidsplassene er i hovedsak forårsaket av:  

• behovet for to virkedagers tildelingstid 
• tidsbruk som følge av fritt sykehjemsvalg 
• økt tidsbruk ved tildeling av dobbeltrom fordi disse er lite populære 
• nødvendig reservekapasitet slik at fritt sykehjemsvalg skal være gjennomførbart 

 
Alle typer heldøgnsplasser er omfattet av ledighet som følge av:  

• uforutsette hendelser  
• større omstruktureringer 

 
Alle typer en bloc plasser er i tillegg omfattet av ledighet som følge av:   

• omstilling forårsaket av endringer i bydelenes bestillinger   
  
Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester har dekomponert ledigheten ut i fra 
årsaksforholdene for å kunne beregne hvor mye dette utgjør i prosent, og hva dette innebærer av 
tapte inntekter for Sykehjemsetaten.  Et veid gjennomsnitt av ledighetsprosenten for 
langtidsplasser og heldøgns en bloc-plasser er en ledighet på 2,67 % av Sykehjemsetatens totale 
antall plasser ut fra en gjennomsnittlig liggetid på langtidsplass på 24 mnd. 
 
Byrådets forslag til ny pris- og finansieringsmodell inneholder prinsipper for fordelingen av 
kostnadene ved denne ledighetsprosenten. 
 
For å sikre nødvendig handlingsrom i Sykehjemsetaten og hindre for høy prisstigning bør kun 
ledighet som følge av forhold i forbindelse med effektiv sykehjemsdrift legges på prisene. Dette 
inkluderer ledighet som følge av at det tar to virkedager å belegge en ledig langtidsplass, visse 
uforutsette hendelser (vannlekkasje, utbrudd av MRSA-smitte etc.) og ledighet ved omstilling som 
følge av endrede bestillinger fra bydelene.  
 
Ledighet som følge av politiske forhold som ligger utenfor Sykehjemsetatens kontroll anbefales 
finansiert sentralt som grunnfinansiering fra bykassen til Sykehjemsetaten. Dette omfatter 
konsekvensene av fritt sykehjemsvalg for brukere med vedtak om langtidsopphold på sykehjem, 
opprettholdelse av dobbeltrom, nødvendig reservekapasitet for å kunne imøtekomme brukernes 
valgfrihet samt ledighet som følge av færre belagte plasser ved større planlagte omstruktureringer. 
 
En slik fordeling av kostnadene ved ledighet i sykehjemsplasser er viktig fordi en for stor 
prisøkning vil kunne resultere i tilsvarende nedgang i etterspørselen av sykehjemsplasser, som 
igjen vil medføre en ytterligere inntektssvikt for Sykehjemsetaten. 
 
Byrådets forslag i sak 233/08 innebærer at bydelene i modellen opprettholder betalingen for en 
ledighetsprosent på 1%, mens de resterende 1,67% ledighet blir grunnfinansiert direkte til 
Sykehjemsetaten.  Dette som en konsekvens av Bystyrets behandling av budsjett 2009.  
 
To virkedagers tildelingstid innebærer i gjennomsnitt tre dager når helger, høytider og bevegelige 
helligdager inkluderes.  Dette medfører en ledighet på 0,4% ved en gjennomsnittelig liggetid på 24 
mnd.  Når en legger til visse uforutsette hendelser (vannlekkasje, utbrudd av MRSA-smitte etc.) 
og ledighet ved omstilling som følge av endrede bestillinger fra bydelene, blir den totale 
ledigheten som bydelene bør dekke gjennom prismodellen om lag 1%.  Dette samsvarer godt med 
byrådets forslag.  
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Endring i antall og fordeling av ulike type sykehjemsplasser, som følge av ny opptelling, er viktig 
å få på plass, slik at Sykehjemsetaten skal kunne forholde seg til pris- og finansieringsmodellen på 
en realistisk måte.  Dette ble gjennomført som en del av budsjettbehandlingen for 2009 ved at 
Sykehjemsetaten fikk tilført 22 mill. Av dette ble imidlertid 12 mill. dekket ved at bydelsrammen 
generelt ble redusert.  
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka støtter byrådets forslag til pris- og finansieringsmodell for sykehjemsplasser i 
Oslo, slik den fremkommer i byrådssak 233/08. 
 
 
 
Heidi Larssen 
bydelsdirektør 
 
 
* Bydelsdirektørens saksframstilling er i all hovedsak identisk med saksframlegg til 
bydelsutvalget i Vestre Aker. 
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