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Vedlegg C: Nærmere om utviklingen i 
tjenester  
 

Dette vedlegg gir nærmere informasjon om hvordan tjenestene har utviklet seg i 

forsøkskommunene. Dette gjelder en rekke indikator og datakilder som har blitt vurdert, men 

hvor det ikke har blitt funnet tydelige funn knyttet til påvirkningen forsøket har hatt.  

Vedlegg er strukturert i følgende deler: 

1. Dekningsgrader for innbyggere over 80 år (KOSTRA) 

2. Langtidsplasser og korttidsplasser på sykehjem (KOSTRA) 

3. Lege- og fysioterapitimer på sykehjem (KOSTRA) 

4. Tildelte timer i hjemmetjenesten (KOSTRA) 

5. Prioritering av ulike brukergrupper (kommunale regnskaper) 

6. Tjenesteutvikling belyst gjennom Kommunalt pasient- og brukerregister 

 

1 Dekningsgrad for innbyggere over 80 år 
Dekningsgradene i tabellen under viser andelen eldre over 80 år som mottar pleie- og 

omsorgstjenester, og hvordan brukerne er fordelt på institusjon og hjemmetjenester. 

Dekningen for landet som helhet var i 2020 på 40,3 prosent. For landet som helhet har det 

vært en generell nedgang i den samlede dekningen over lengre tid, og fra 2015 til 2020 var 

nedgangen på hele 6,3 prosentpoeng. Som nevnt i tidligere rapporter kan utviklingen henge 

sammen med endringer i aldersfordelingen innad i denne aldersgruppen1. Hovedpoenget er 

at aldersfordelingen innad i gruppen «over 80 år» i snitt stadig blir yngre, i tillegg til at eldre 

får stadig bedre helse.  

Fra 2015 til 2020 har den samlede dekningen for forsøkskommunene blitt redusert med 6,5 

prosentpoeng. For gruppen over 80 år varierte dekningen i 2020 mellom 34,1 prosent i 

Lillesand til 43,2 prosent i Selbu.  

Det store bildet er at forsøkskommunene har fulgt omtrent den samme trenden som resten 

av landet. Forsøkskommunene lå imidlertid på en litt lavere dekningsgrad ved inngangen av 

forsøket. Når det gjelder andelen på institusjon har ikke den sunket slik som resten av landet, 

men dette skyldes naturlige årsaker (omhjemling, nytt sykehjem mv.) og at 

forsøkskommunene lå langt lavere enn landet i utgangspunktet.  

Statistikken bygger på personer med tilbud 31. desember det enkelte år, noe som gjør at 

tallene for den enkelte kommune til en viss grad er preget av tilfeldige utslag.  

Tabell 1-1 Andel personer over 80 år som mottar pleie- og omsorgstjenester per 31. desember 2015-20  

Andel innbyggere 80 år og over som 
bruker hjemmetjenester (prosent)  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Endring 2015-
2020, 

prosentpoeng 

Lillesand 31,6 31,6 31,3 27,8 27,4 22,8 - 8,8 

 
1 Kommunal rapport 25. juni 2019 «Flere over 80 år er unge og friske». https://kommunal-rapport.no/2019/06/flere-unge-80-
aringer 

https://kommunal-rapport.no/2019/06/flere-unge-80-aringer
https://kommunal-rapport.no/2019/06/flere-unge-80-aringer
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Bjørnafjorden/Os2      32,0  

Selbu 39,5 38,4 40,3 37,3 32,0 32,3 - 7,2 

Stjørdal 36,8 37,4 34,6 32,9 30,5 31,2 - 5,6 

Indre Østfold      27,4  

Snitt alle forsøkskommuner 36,0 35,8 35,4 32,7 30,0 29,1 - 6,8  

Snitt landet 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 - 4,1 

        
Andel innbyggere 80 år og over som 
er beboere på sykehjem (prosent)  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Endring 2015-
2020 

Lillesand 12,2 12,0 12,2 12,8 11,7 11,3 - 0,9 

Bjørnafjorden/Os 6,6 5,8 4,1 5,5 6,7 7,3 0,7 

Selbu 13,7 14,8 13,6 12,2 13,5 10,9 - 2,8 

Stjørdal 5,3 5,5 5,1 6,3 7,1 5,6 0,3 

Indre Østfold      11,6  

Snitt Stjørdal, Os, Lillesand 8,0 7,8 7,1 8,2 8,5 8,1 0,0 

Snitt alle forsøkskommuner 9,5 9,5 8,8 9,2 9,8 9,3 - 0,1 

Snitt landet 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 - 2,2 

        
Andel innbyggere 80 år og over som 
mottar tjenester totalt (prosent)  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Endring 2015-
2020 

Lillesand 43,8 43,6 43,5 40,6 39,1 34,1 - 9,7 

Bjørnafjorden/Os      39,3  

Selbu 53,2 53,2 53,9 49,5 45,5 43,2 - 10,0 

Stjørdal 42,1 42,9 39,7 39,2 37,6 36,8 - 5,3 

Indre Østfold      39,0  

Snitt alle forsøkskommuner 46,4 46,6 45,7 43,1 40,7 38,5 -                7,9  

Snitt landet 46,6 45,8 44,9 43,6 42,1 40,3 - 6,3 

2 Langtidsplasser og korttidsplasser på sykehjem 

Korttidsplass i sykehjem har stor betydning for pasientflyten innenfor pleie- og omsorgs-

tjenesten, og er en viktig del av en tiltakskjede for å dempe behovet for langtidsplasser og gi 

brukerne mulighet til å bo lenger i eget hjem. 

Antall sykehjemsplasser speiler mye av den samme utviklingen som utgifter til institusjon, jf. 

Figur 2-2. Stjørdal og Bjørnafjorden/Os har økt kraftig. For Størdals del handler dette om 

omhjemling av boliger. For Bjørnafjorden/Os forklares økningen av åpningen av nytt 

sykehjem i 2017, kombinert med kommunesammenslåingen i 2020.  For Selbu og Lillesand 

har antallet plasser ligget stabilt. 

 
2 Bjørnafjorden/Os er justert ned 6 prosentpoeng på andel med hjemmetjenester, grunnet at det har blitt avdekket en 

feilregistrering i KOSTRA. Nedjusteringen er basert på kommunens egne tall der lavterskeltjenester har blitt trukket ut for 2020. 
Vi har derfor ikke pålitelige tall for foregående år.   
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Figur 2-1: Antall plasser på sykehjem 2015-2020 for forsøkskommunene. Kilde: KOSTRA 

 

Når det gjelder fordeling mellom korttids- og langtidsplasser ser det ut til at dette har variert 

litt i forsøksperioden, jf. Figur 2-2. Det er imidlertid ikke tegn til en entydig trend i 

forsøkskommunene sammenlignet med landet. Selv om forsøkskommunene i starten av 

forsøket så ut til å få flere korttidsplasser enn langtidsplasser har denne effekten nå jevnet 

seg ut.  

 

Figur 2-2 Andel beboere på sykehjem med korttidsplass 2015-2021 for fire forsøkskommuner (Stjørdal, Lillesand, 
Selbu og Bjørnafjorden/Os) og landet. Kilde: KOSTRA 

 

Figur 2-3 viser utviklingen i institusjonsdøgn målt gjennom aktivitetstilskudd. Her er det 

tydelig at både Bjørnafjorden og Stjørdal har hatt en stor økning i langtidsopphold, noe som 

skyldes blant annet omhjemling, nytt sykehjem og kommunesammenslåing.   
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Figur 2-3: Institusjonsdøgn per år fordelt på korttid/langtid og tre forsøkskommuner 2017-2021. Kilde: 
Aktivitetstilskudd 

 

3 Lege- og fysioterapitimer på sykehjem 

Antall lege- og fysioterapitimer blir ofte brukt som en indikator for kvaliteten av tilbudet på 

sykehjem. Når det gjelder fysioterapitimer har nivået for forsøkskommunene vært jevnt over 

noe lavere i enn resten av landet i hele perioden.  

Derimot har tilbudet av legetimer steget i løpet av forsøksperioden og er nå markant høyere 

enn resten av landet. Dette skyldes i all hovedsak at Bjørnafjorden har et mer omfattende 

tilbud enn øvrige kommuner.  

Tabell 3-1 Lege- og fysioterapitimer per uke per beboer på sykehjem 2015-2020 

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (antall)       

 Kommune 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Endring  
2015-2020 

Lillesand 0,39 0,44 0,37 0,35 0,36 0,34 - 0,05  

Bjørnafjorden/Os 0,44 0,43 0,67 0,66 0,44 0,49                0,05  

Selbu 0,33 0,33 0,38 0,38 0,33 0,39                0,06  

Stjørdal 0,05 0,10 0,46 0,38 0,28 0,30                0,25  

Indre Østfold . . . . . 0,23   

Snitt Stjørdal, Os, Lillesand 0,29 0,32 0,50 0,46 0,36 0,38                0,08  

Snitt alle forsøkskommuner 0,30 0,33 0,47 0,44 0,35 0,35                0,05  

Snitt landet 0,41 0,43 0,42 0,42 0,43 0,45                0,04  

        

Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)       

 Kommune 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Endring  
2015-2020 

Lillesand 0,41 0,57 0,54 0,53 0,54 0,51                0,10  

Bjørnafjorden/Os 0,84 1,13 1,76 1,99 1,64 1,67                0,83  
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Selbu 0,52 0,51 0,59 0,59 0,51 0,61                0,09  

Stjørdal 0,38 0,38 0,37 0,44 0,36 0,35 - 0,03  

Indre Østfold . . . . . 0,60   

Snitt Stjørdal, Os, Lillesand 0,54 0,69 0,89 0,99 0,85 0,84                0,30  

Snitt alle forsøkskommuner 0,54 0,65 0,82 0,89 0,76 0,75                0,21  

Snitt landet 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56                0,03  

 

 

4 Tildelte timer i hjemmetjenesten 

Antall timer hver bruker i gjennomsnitt får tildelt i hjemmetjenestene kan fortelle noe både om 

bistandsbehovet til brukerne, og om hvor omfattende tjenester kommunen tildeler til hver 

bruker. Både for praktisk bistand og for hjemmesykepleie viser tabellene svært store 

forskjeller mellom kommunene.  

For forsøkskommunene har utviklingen fra 2015 til 2019 gitt en betydelig reduksjon i antall timer per 

bruker med praktisk bistand og omtrent uendret nivå for helsetjenester i hjemmet. Samtidig er det flere 

brukere som både får helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand. 

Tabell 4-1 Gjennomsnittlig antall tildelte timer 2015-2020 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, helsetjenester i hjemmet (antall)     

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Endring  
2015-
2020 

Lillesand 3,0 6,0 5,7 6,9 7,6 8,9 198 % 

Bjørnafjorden/Os 10,7 8,4 8,0 8,3 8,7 8,1 -24 % 

Selbu 9,8 9,1 8,7 9,7 8,2 6,7 -31 % 

Stjørdal 7,8 10,0 7,9 7,5 6,2 5,9 -25 % 

Indre Østfold . . . . . 6,8  

Snitt Stjørdal, Bjørnafjorden, Lillesand 7,2 8,1 7,2 7,6 7,5 7,6 7 % 

Snitt alle forsøkskommuner 7,8 8,4 7,6 8,1 7,7 7,3 -7 % 

Snitt landet 4,6 4,8 4,8 4,8 4,9 5,0 8 % 

        

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand (antall)      

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Endring  
2015-
2020 

Lillesand 9,5 7,6 7,4 8,1 7,8 7,4 -22 % 

Bjørnafjorden/Os 10,8 9,1 10,7 9,0 10,3 9,7 -10 % 

Selbu 1,5 1,1 1,1 1,1 1,2 3,9 153 % 

Stjørdal 6,6 5,8 5,7 6,0 5,8 7,1 8 % 

Indre Østfold . . . . . 9,5  

Snitt Stjørdal, Bjørnafjorden, Lillesand 8,9 7,5 7,9 7,7 8,0 8,1 -10 % 

Snitt alle forsøkskommuner 7,1 5,9 6,2 6,1 6,3 7,5 6 % 

Snitt landet 9,5 9,7 10,1 10,6 10,8 11,0 16 % 
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5 Prioriteringen av tre brukergrupper 

En av metodene i dette arbeidet å fordele aktuelle poster i kommuneregnskapet på tre 

brukergrupper, hhv. personer med nedsatt funksjonsevne, personer med 

rusproblemer/psykiske problemer, og eldre mv. Dette er ikke noe kommunene rapporterer 

på, så fordelingen må gjøres manuelt3.  

Hensikten med fordelingen er å identifisere trender i hvilke brukergrupper kommunene 

bruker penger på. Dette kan både være på grunn av endringer i behov og styrt prioritering fra 

kommunenes side. Forsøkskommunene sammenlignes med de seks kontrollkommunene 

som ble kartlagt i hhv. 2015 og 20184.   

Eldre er den klart største brukergruppen i alle kommuner. Stjørdal og Bjørnafjorden har økt 

andelen av utgifter knyttet til eldre brukere som vist i Figur 5-1. Dette henger trolig sammen 

med den høye demografiske veksten i disse aldersgruppene, og for Bjørnafjordens del også 

åpningen av nytt sykehjem. Alle forsøkskommunene lå under snittet for kontrollkommunene 

til å begynne med. Forskjellen har imidlertid blitt litt mindre gjennom forsøksperioden, 

antagelig mest på grunn av forholdene vist til over.  

 

Figur 5-1: Andel av bruttoutgifter til eldre mv. 

 

Den andre gruppen vi har analysert er personer med nedsatt funksjonsevne. Her lå 

forsøkskommunene noe høyere enn kontrollkommunene til å begynne med, jf. Figur 5-2. 

Både forsøkskommuner og kontrollkommuner har hatt en jevn relativ nedgang i 

forsøksperioden. Den mest nærliggende forklaringen er at antallet eldre i samtlige 

kommunene har økt, slik at utgifter til personer med nedsatt funksjonsevne har fått mindre 

betydning relativt sett.  

 

 
3 For Bjørnafjorden og Indre Østfold er det gjort samme øvelse også for de tidligere kommune, altså Fusa, 
Trøgstad, Askim, Eidsberg og Spydeberg. 
4 Forutsatt lineær trend for kontrollkommuner i 2016 og 2017  
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Figur 5-2: Andel utgifter til personer med nedsatt funksjonsevne 

 

Den tredje gruppen i kategoriseringen er personer med psykiske problemer og rusproblemer. 

For den gruppen har det vært en markant vekst i kontrollkommuene, men i mindre grad i 

forsøkskommune, jf. Figur 5-3. Forsøkskommunene har utviklet seg ganske ulikt i 

forsøksperioden. Det er derfor lite som tyder på at forsøket har hatt noen avgjørende 

betydning på andelen av utgiftene som går til denne gruppen.  

 

Figur 5-3: Andel utgifter til brukere innen rus og psykiatri 
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6 Tjenesteutvikling belyst gjennom Kommunalt 
pasient- og brukerregister 

Dette delkapitlet inneholder presentasjoner av kommunene basert på innsamlede data fra 

Kommunalt Pasient- og Brukerregister (KPR), tidligere kjent som IPLOS-data (Individbasert 

pleie- og omsorgsstatistikk). Ikke alle kommunene har hatt like lang tid i forsøket, derfor er 

fokuset i delkapitlet på de kommunene som først inngikk i forsøket. Det har ikke vært mulig 

med den korte tidshorisonten i innsamlede data til å gjennomføre mye statistisk 

hypotesetesting på individnivå eller kommunenivå. For å bøte på det er nyere kommuner tatt 

med som sammenligningsgrunnlag. To av kommunene i det som i dag er Indre Østfold 

(Hobøl og Spydeberg) gikk tidlig inn i forsøket, og Selbu har også vært med lenger enn de 

siste kommunene. Indre Østfold og Selbu er derfor slått sammen til en egen kontrollgruppe, 

mens de nye kommunene i siste runde av forsøket er også gruppert sammen (Arendal, 

Askøy, Enebakk, Froland, Lyngdal, Lødingen).  

For å presentere disse tabellene har det blitt utført betydelig bearbeiding og gruppering av 

data. Leseren henvises til vedlegg A for å lese mer om detaljer i tilpasningen av data. I noen 

av tabellene har vi skilt mellom hjemmebaserte tjenester på den ene siden, og 

institusjonstjenester på den andre siden. Med institusjonstjenester menes da tjenestene 

Avlastning i institusjon, Tidsbegrenset opphold, Langtidsopphold i institusjon, og Kommunal 

øyeblikkelig hjelp (døgnopphold). Alle andre tjenester registrert i KPR grupperes her som 

hjemmebaserte tjenester. Blant disse finnes det også tjenester som i utgangspunktet ikke har 

timevedtak (for eksempel matombringing) eller som er rene boligtjenester (for eksempel 

omsorgsbolig). Men siden disse tilbys i hjemmet velger vi å tolke disse som hjemmebaserte 

tjenester i stedet for døgnbaserte tjenester. Institusjonstjenester teller vi døgn som aktivitet 

på, mens hjemmebasert telles timer på. Avlastning er en tjeneste som telles på annen måte 

med rullerende vedtak. I dette delkapitlet har vi imidlertid summert aktivitet for denne 

tjenesten likt som øvrige tjenester.   

Tabell 6-1 Antall unike brukere i perioden, andel kvinner og gjennomsnittsalder 

Kommune 
Antall unike brukere, 

2017-2020 
Andel kvinner Gjennomsnittsalder 

Bjørnafjorden 2608 56,5 % 63,1 

Lillesand 1441 56,5 % 58,7 

Stjørdal 2793 57,4 % 62,1 

Indre Østfold og Selbu 6343 58,7 % 61,3 

Nye SIO2-kommuner 10614 58,7 % 63,3 

 

Ett av formålene med forsøket er å sørge for større likhet. Dette kan være både mellom 

kommuner og innad i kommuner. Likhet kan da tolkes blant annet som mindre forskjell i 

terskel for å få tjenester. Dette trenger ikke nødvendigvis å være uttrykt som like brukerrater, 

men brukerrater kan være et mål på hvor høy eller lav terskelen er i hver kommune.  

Tabellen under viser status per 2020 for kommunene. Vi ser at med vår avgrensning av 

antall brukere så er det rundt 7-8 prosent av innbyggerne som mottar tjenester. Brukerne her 

er gruppert i statistikken etter hvilken kommune som har tilbudt tjenester, og ikke etter 

bosted. Laveste brukerrater for institusjonstjenester ser vi i Stjørdal, som også ligger lavt på 

hjemmebaserte tjenester. Når det gjelder institusjonstjenester så ser vi at både 

Bjørnafjorden, Lillesand og Stjørdal har lavere rater enn kommunene som kom senere inn i 

forsøket. Det er ikke like tydelig mønster for hjemmebaserte tjenester hvor de nye SIO2-
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kommunene ligger lavere. En kan spekulere i om dette skyldes at Bjørnafjorden, Lillesand og 

Stjørdal har forsøkt å endre fra institusjonstjenester over til hjemmebaserte tjenester.  

Tabell 6-2 Befolkning, unike brukere etter tjenestekategori, dekningsgrader, 2020 

Kommune Befolkning Unike brukere  Brukerrater (%) 

  Totalt 
Institusjons-

tjenester 

Hjemme-
baserte 

tjenester 

Andel med  
hjemme-
baserte  

tjenester 

Totalt 
Institusjons 
-tjenester 

Hjemme-baserte  
tjenester 

Bjørnafjorden 25 049 1 860 385 1 759 95 % 7,4 1,5 7,0 

Lillesand 11 180 898 148 840 94 % 8,0 1,3 7,5 

Stjørdal 24 283 1 829 271 1 725 94 % 7,5 1,1 7,1 

Indre Østfold og Selbu 49 270 4 676 1 049 4 213 90 % 9,5 2,1 8,6 

Nye SIO2-kommuner 104 195 6 412 1 708 5 625 88 % 6,2 1,6 5,4 

 

En annen måte å se på terskel for å få tjenester på er å undersøke hvilket bistandsbehov 

(også kalt funksjonsnivå) brukerne har når de starter som tjenestemottaker i kommunen. For 

hver bruker har vi sett på deres første tjeneste i datamaterialet, og hvilket registrert 

bistandsbehov de hadde på det tidspunktet. Tabellen under andel av brukerne som hadde 

samlemål vurdert som lite eller avgrenset bistandsbehov ved første hjemmebaserte tjeneste, 

og neste tabell viser status for første institusjonstjeneste. Hver individuell bruker kan da telles 

maks to ganger per kommune, og vi har gruppert nye brukere per år. 

Tabell 6-3 Andel med lite eller avgrenset bistandsbehov for nye brukere, hjemmetjenester, per oppstartsår, andel 
uten registrert bistandsbehov før tjenestestart 

 Andel med lite eller avgrenset bistandsbehov 
for nye brukere, timetjenester 

Andel uten registrert bistandsbehov før 
tjenestestart 

Kommune Før 2017 2017 2018 2019 2020 Før 2017 2017 2018 2019 2020 

Bjørnafjorden 57 % 57 % 65 % 68 % 67 % 90 % 42 % 56 % 57 % 62 % 

Lillesand 68 % 72 % 73 % 65 % 60 % 82 % 51 % 58 % 54 % 52 % 

Stjørdal 54 % 71 % 69 % 74 % 76 % 89 % 55 % 60 % 64 % 63 % 

Indre Østfold 
og Selbu 

64 % 62 % 67 % 71 % 66 % 70 % 46 % 47 % 67 % 71 % 

Nye SIO2-
kommuner 

62 % 66 % 69 % 68 % 64 % 78 % 57 % 61 % 64 % 67 % 

 

Tabell 6-4 Andel med lite eller avgrenset bistandsbehov for nye brukere, institusjonstjenester, per oppstartsår, 
andel uten registrert bistandsbehov før tjenestestart 

 Andel med lite eller avgrenset bistandsbehov 
for nye brukere,  

institusjonstjenester 

Andel uten registrert bistandsbehov før 
tjenestestart 

Kommune Før 2017 2017 2018 2019 2020 Før 2017 2017 2018 2019 2020 

Bjørnafjorden 13 % 31 % 41 % 37 % 40 % 63 % 14 % 23 % 21 % 35 % 

Lillesand 20 % 40 % 49 % 48 % 47 % 76 % 26 % 35 % 31 % 20 % 

Stjørdal 17 % 23 % 26 % 18 % 23 % 54 % 6 % 7 % 12 % 3 % 

Indre Østfold 
og Selbu 33 % 32 % 41 % 30 % 39 % 

58 % 20 % 26 % 22 % 38 % 

Nye SIO2-
kommuner 16 % 30 % 33 % 36 % 31 % 

80 % 26 % 35 % 29 % 29 % 

 

Bistandsbehov er ikke sammenlignbart som objektivt mål på tvers av kommuner. 

Gjennomsnittlig nivå påvirkes av blant annet kommunale normer, tidligere terskel for å få 

tjenester, press på tjenesten, press fra pårørende, antall ledige plasser og mer. I tabellen har 

vi beregnet samlemål på bistandsbehov og beregnet andel av brukermassen som har lite 

eller avgrenset bistandsbehov.  Tabellen over kan derfor gi en indikasjon på både hva den 
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reelle terskelen for å få tjenester er, hvordan den kommunale normen for måling av 

bistandsbehov er og faktisk skrøpelighet i brukermassen.  

For institusjonstjenester er det større grad av registrering av bistandsbehov før første vedtak. 

Dette kan dels forklares av at mange brukere mottar først hjemmetjenester før de mottar 

institusjonstjenester. I tillegg hadde disse brukerne et høyere registrert bistandsbehov enn 

hjemmebaserte tjenester.  Gjennomgående var det høyere bistandsbehov i registreringer før 

2017 enn etter, og det er en tydelig tendens til at en større andel av brukerne ble tildelt 

tjeneste uten registrert bistandsbehov før tjenestestart før 2017 enn etter. Det er en 

indikasjon på at registreringspraksisen knyttet til tildelinger har endret seg ved at flere 

brukere nå blir kartlagt grundigere før tjenestestart. Før 2017 ble antageligvis kun de med 

høyest bistandsbehov (eller dermed mest åpenbart bistandsbehov) funksjonsmålt. Ettersom 

flere blir registrert går også gjennomsnittsnivået ned i alle kommuner, her vist ved at andelen 

med lite eller avgrenset bistandsbehov øker. Denne tendensen observerer vi både for både 

hjemmetjenester og institusjonstjenester, nesten for alle kommuner, også de nye SIO2-

kommunene, slik at endringen kan ikke tilskrives innføringen av forsøket i 2016.  

Med data fra Kommunalt Pasient- og Brukerregister (KPR) kan vi beregne mengde tjenester. 

For å se nærmere på de hjemmebaserte tjenestene har vi undersøkt hvor stor andel som 

enten får lite tjenester (det vil si hjemmebaserte tjenester uten timetildeling, for eksempel 

boligtjenester, matombringing og velferdsteknologitjenester) og hvor mange som får mye 

tjenester. Her har vi summert timer vedtatt gjennom året og laget en grense på mer enn ett 

årsverk (1750 timer). Dette kan være en alternativ måte å estimere andel ressurskrevende 

brukere på5. Alle kommunene i forsøket har redusert andelen ressurskrevende brukere, og 

bortsett fra Lillesand har alle også økt andelen uten timevedtak.  

 

Tabell 6-5 Andel hjemmebaserte brukere uten timevedtak, andel svært ressurskrevende brukere av brukere med 
hjemmebaserte tjenester under 67 år, og antall brukere under 67 år, 2017 og 2020 

Kommune Andel uten timevedtak 
Andel som får mer enn ett årsverk i løpet av 

et år 

 2017 2020 2017 2020 

Bjørnafjorden 5,8 % 8,0 % 8,4 % 7,1 % 

Lillesand 1,1 % 0,8 % 6,8 % 5,3 % 

Stjørdal 0,8 % 2,3 % 7,9 % 4,6 % 

Indre Østfold og 
Selbu 

3,9 % 10,0 % 7,6 % 5,3 % 

Nye SIO2-
kommuner 

20,4 % 28,1 % 6,0 % 6,0 % 

 

Dette er registrert på 18 ulike hverdagsaktiviteter (som for eksempel alminnelig husarbeid, 

ivareta egen helse), og hver type er skåret på en skala6 fra 1 til 5. I vedlegg A er det 

nærmere beskrevet beregning av bistandsbehov og samlemål. I Figur 6-1 og Figur 6-2 har vi 

beregnet7 sannsynligheten for at en brukere får en tjeneste i hver kommune, basert på hvilket 

bistandsbehov (målt som numerisk samlemål) brukeren har i gjennomsnitt i perioden 2017-

 
5 Det har ikke vært mulig med data i prosjektet å måle direkte overlapp mellom dette målet på bruk av tjenester og 
tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende brukere. 
6 Skalaen er ikke-lineær og beskriver hvor stort behov en bruker har for bistand/assistanse og helsehjelp. Verdien 
1 utgjør ingen behov/utfordring, mens 2 er ikke behov. 3 er middels behov, 4 er store behov og 5 er fullt behov. I 
tillegg finnes en kode 9 som brukes dersom brukeren mener at skåring av hverdagsaktiviteten ikke er relevant.  
7 Estimeringen er utført som logistisk regresjon hvor sannsynlighet for å ha den spesifikke tjenesten på en gitt dag 
er estimert. Eneste forklaringsvariabler inkludert i regresjonen er bistandsbehov per bruker per dag. Bistandsbehov 
er operasjonalisert som tre splines for å tillate ikke-lineære effekter.  
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2020. Gruppene blir for små på kommunenivå til å gi gode estimater på endring av 

sannsynlighet for spesifikke tjenester innen enkeltkommuner.  

Vi har her sett på helsetjenester i hjemmet som er den dominerende tjenesten brukere får i 

datamaterialet vårt, samt langtidsopphold i institusjon. Når det gjelder helsetjenester i 

hjemmet ser vi at brukere med lavt bistandsbehov har stor sannsynlighet for å motta 

helsetjenester i hjemmet, mens denne andelen synker etter som bistandsbehovet øker. Vi 

ser at usikkerheten blir større (konfidensintervallet øker) når bistandsbehovet er høyt, men 

dette henger sammen med at det er betydelig færre brukere med et slikt høyt bistandsbehov 

og at det er større variasjon i tildeling av helsetjenester i hjemmet blant disse brukerne.  

 

Figur 6-1 Sannsynlighet for å ha helsetjenester i hjemmet, etter bistandsbehov, per kommune, med 95% 
konfidensintervall 

 

Figur 6-1 viser en tydelig tendens til at i kommunene Bjørnafjorden, Lillesand og Stjørdal har 

brukerne større sannsynlighet for å motta helsetjenester når bistandsbehovet er høyt, mens i 

de nyeste kommunene i forsøket (Indre Østfold, Selbu og nye SIO2-kommuner) faller 

sannsynligheten markant når bistandsbehovet øker. Hva slags tjenester får brukerne da i 

stedet? Figur 6-2 viser en tilsvarende tydelig tendens til at når bistandsbehovet øker, så øker 

sannsynligheten for å ha langtidsopphold i institusjon. Denne sannsynligheten øker gradvis 

med økende bistandsbehov.  

I Lillesand ser vi en ganske tidlig topp allerede rundt middels bistandsbehov. Vi ser imidlertid 

at det er betydelig usikkerhet i dette estimatet ettersom bistandsbehov øker. Dette indikerer 

at det er relativt få brukere med høye skåringer i kommunen og det statistiske grunnlaget for 

å si noe presist er dermed noe tynt.8 For alle andre kommuner ser vi at sannsynligheten øker 

hele tiden mens bistandsbehovet øker.  

 
8 Lillesand har en betydelig yngre brukersammensetning enn de andre kommunene og derfor et litt avvikende 
sannsynlighetsmønster. Vi har utført sensitivitetsanalyser av sannsynlighetsestimatene med hensyn på alder og 
vi finner robuste resultater for alle kommuner, men minst så i Lillesand. Alle kommuner har en tendens til at 
sannsynlighet for helsetjenester i hjemmet er høyere for unge brukere med høyt bistandsbehov enn eldre brukere 
med høyt bistandsbehov. Tilsvarende estimeres motsatt effekt for langtidsopphold i institusjon, hvor yngre 
brukere med høyt bistandsbehov har lavere sannsynlighet for å få tjenesten relativt til eldre brukere med høyt 
bistandsbehov. Denne forskjellen er størst i Lillesand, på grunn av yngst brukersammensetning. 
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I figurene ser vi dermed en tydelig sammenheng. De kommunen som har vært lengst i 

forsøket har lavere sannsynlighet for langtidsopphold når bistandsbehovet er høyt, enn de 

nye kommunene i forsøket. Dette så vi også i Figur 6-1 hvor vi observerte at det var høyere 

sannsynlighet for å motta helsetjenester i hjemmet i disse kommunene, selv når 

bistandsbehovet er høyt.  

 

 

Figur 6-2 Sannsynlighet for å ha langtidsopphold i institusjon, etter bistandsbehov, per kommune, med 95% 
konfidensintervall 

 

Vi har i dette delkapitlet sett at det er forskjell på kommunene som inngår i forsøket. Nivået 

av tjenester som tilbys er forskjellig, og bistandsbehovet til brukerne er ulikt. Men, det er en 

tendens til ulik trend mellom de etablerte kommunene i SIO-forsøket og de nye kommunene. 

Dette er særlig tydelig i tilpasningen i tjenestetilbudet hvor vi ser at de etablerte SIO-

kommunene har en profil med mer bruk av helsetjenester i hjemmet også for mer 

behovstrengende brukere, mens de nye kommunene i større grad har basert seg på 

langtidsopphold i institusjon for de med høyest bistandsbehov.  

Det har ikke med denne første gjennomgangen av registerdata fra kommunene vært mulig å 

teste effekt knyttet direkte til innføring av forsøket. Videre analyser av denne type data kan 

kaste lys over problemstillinger knyttet til omsorgstrapp: hvor lenge er brukere på hvert trinn, 

og hvordan er sammenhengen i tjenestetilbud og bistandsbehov hvis man antar et 

forløpsperspektiv. Er det mer og mer konvergens mellom kommuner og innad i kommuner 

over tid, slik at variasjonen blir mindre?  

  


