
Helse- og omsorgstjenester - samleskjema 2022

1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen
Kommunenr  Kommunens navn 

Bydelsnr  Bydelsnavn 

Navn skjemaansvarlig 

Tlf nr 

E-post skjemaansvarlig 

2 System for brukerundersøkelser
Med system for brukerundersøkelser menes systematisk og kontinuerlig bruk av brukerundersøkelser for å
opprettholde og om mulig forbedre tjenestetilbudet. Brukerundersøkelser skal:

være foretatt minst én gang i løpet av de tre siste årene
omfatte mer enn halvparten av alle brukere av institusjons- og/eller hjemmetjenester

For detaljert definisjon av "system for brukerundersøkelser", se skjemaveiledning på ssb.no

a) Institusjon

Har kommunen tatt i bruk et system for brukerundersøkelser i institusjoner? Ja Nei

b) Hjemmetjenester

Har kommunen tatt i bruk et system for brukerundersøkelser i hjemmetjenestene? Ja Nei

3 Tilgang til tjenestene per 31.12
Angi tidsrom på døgnet når hjemmesykepleie er tilgjengelig. Dersom kommunen samarbeider med en annen
kommune om kvelds- og natt-tjeneste, besvares det som om en har kvelds- og natt-tjeneste i egen kommune.

 

4 Tjenestetilbud
Med dagaktivitetstilbud menes tilbud med aktiviteter og/eller sosialt tilbud som kommunen disponerer for sine
brukere. Tilbudene kan være ved frittstående sentre, lagt til en institusjon eller bolig eller uten fast sted. Det er
mulig å krysse av for både kommunalt/interkommunalt, privat og kjøpt fra annen kommune/bydel.

Finnes det tilbud om en eller flere av følgende tjenester for kommunens innbyggere:

Ja, drevet av egen
kommune/bydel

Ja, drevet
interkommunalt

Ja,
drevet
av
private

Ja, kjøpt fra
annen
kommune/bydel

Nei, tilbyr
ikke
tjenesten

Eldresenter/seniorsenter
(lavterskel dagtilbud åpent for
alle)
Dagaktivitetstilbud for
personer med fysisk
funksjonsnedsettelse
Dagaktivitetstilbud for
personer med
utviklingshemming
Dagaktivitetstilbud for
personer med psykiske
lidelser
Dagaktivitetstilbud for
personer med demens
Andre typer
dagaktivitetstilbud (f.eks.
flere brukergrupper)
Dersom det tilbys "andre
dagaktivitetstilbud", vennligst
spesifiser type:

5 Egenandel for praktisk bistand



5.1 Betalingsordning
Oppgi abonnementspris per måned eller timepris der det praktiseres timebetaling. Begge kategorier fylles ut
dersom kommunen praktiserer begge betalingsmåter. Utgiftstak i kroner per måned fylles kun ut hvis kommunen
anvender timepris. Til slutt oppgis antall betalende brukere.
Betalingsordning

Både abonnementspris og timepris Abonnementspris Timepris

5.2 Takster per 31.12.2022
Husstandens samlede skattbare inntekt (G = folketrygdens grunnbeløp)

Under 2G 2-3 G 3-4 G 4-5 G Over 5 G Brukere i alt

Abonnementspris per måned i kroner

Timepris i kroner

Utgiftstak per måned ved timepris i kroner

Antall brukere som skulle betale

5.3 Takster per 1.1.2023
Husstandens samlede skattbare inntekt (G = folketrygdens grunnbeløp)

Under 2 G 2-3 G 3-4 G 4-5 G Over 5 G

Abonnementspris per måned i kroner

Timepris i kroner

Utgiftstak per måned ved timepris i kroner

5.4 Hvor mange måneder betaler brukerne for?

6 Samlokaliserte BOLIGER/bofellesskap disponert til pleie- og omsorgsformål med FAST TILKNYTTET
PERSONELL HELE DØGNET
Alle beboere i samlokaliserte omsorgsbolig eller bofellesskap med personellbase som innebærer heldøgns
bemanning. Heldøgns bemanning forutsetter at det er minst én ansatt til stede i bygningen/bygningskomplekset
/bofellesskapet hele døgnet.

Dette inkluderer:

Beboere som ikke er i boligen deler av døgnet pga. dagaktivitetstilbud.
Beboere som ikke har behov for personalets tjenester.
Beboere med utviklingshemming, psykiske lidelser, rusproblemer, bevegelseshemming mv. (ikke bare eldre
personer).

Dette inkluderer ikke:

Beboere i institusjon (sykehjem, aldershjem, avlastningsbolig og barnebolig)
Beboer i enkeltbolig der personalet er tilknyttet beboer og ikke selve boligen (altså hvis beboer flytter vil
ikke personalet lenger være stasjonert i boligen)

a) Årets rapportering av beboere og boenheter, per 31.12.
Beboere

0-17 år

18-66 år

67-79 år

80 år og eldre

I alt

 
Boenheter 

Eventuelt ledige boenheter

Boenheter i alt

herav:

Boenheter spesielt tilrettelagt for personer med demens

Boenheter spesielt tilrettelagt for personer med utviklingshemming og/eller andre typer
utviklingsforstyrrelser

b) Fjorårets rapportering av beboere

Antall beboere med heldøgns bemanning i alt rapportert i fjor  



Ved stort avvik fra fjoråret eller andre forhold som belyser rapporteringen, vennligst kommenter i
merknadsfeltet: 

7 Merknader
Merknader til punkt i hele skjemaet


