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Sammendrag 

Gjennom en periode på 1,5 år har det blitt kartlagt bolig- og helsetilstand blant befolkningen i 

Lebesby kommune med en alder over 67år. Kommunal sykepleier og fysioterapeut har ledet 

prosjektet. Alle i Lebesby kommune som er over 67år har fått tilbud om tverrfaglig 

hjemmebesøk. Tilbudet omhandler å få kartlagt egen bolig, få råd i forhold til tilrettelegging 

for fremtiden, og råd om aktuelle hjelpemidler i dag. De får også kartlagt behov for ulike 

kommunale tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm, snømåking og 

lignende. I løpet av prosjektet har det tverrfaglige teamet besøkt 72 boliger. Over 50 % av 

boligene som er kartlagt er uegnet for tilrettelegging eller har et større behov for 

tilrettelegging om boligen skal bli brukt ved funksjonsutfordringer. Dette gjenspeiler trolig 

boligtilstanden i de resterende boligene som ikke ble vurdert.  

Bakgrunn for prosjektet 

Prosjektet ble startet etter at Lebesby kommune fikk ny pleie- og omsorgsplan. Et fokus i 

denne planen er at innbyggerne i kommunen skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. For å 

kartlegge bosituasjon ble det satt i gang et tverrfaglig prosjekt der en sykepleier og en 

fysioterapeut gav tilbud om kartlegging av boliger hos personer over 67år i Lebesby 

kommune. Gjennom samhandlingsreformen blir det satset på at flest mulig skal kunne bo 

lengst mulig i egen bolig, og de fleste ønsker også å gjøre det. Det er viktig at boliger er godt 

tilrettelagt og kan fungere optimalt for at folk skal kunne bo hjemme. Dette gjenspeiles også i 

kommunens planer gjennom omsorgstrappen. Denne følger BEON-prinsippet, at alle 

innbyggere som har behov for hjelp skal behandles på beste effektive omsorgsnivå. 

Omsorgstrappen går i fra nivå 0 som er ikke behov for tjenester til nivå 6 som er sykehjem[1]. 

Norges offentlige utredninger lagde i 2011 en veileder for å møte fremtidens 

omsorgsutfordringer. Her er et tema at innbyggere må påvirkes til å tilrettelegge for sin egen 

alderdom. Videre blir det vist til at økt tilrettelegging av boliger kan gi store 

samfunnsøkonomiske besparelser og frigjøre ressurser og midler til andre viktige formål. 

Utfordringen er hvordan kommunen kan bidra til at innbyggere selv tar ansvar for 

tilrettelegging når arbeid skal igangsettes i egen bolig. De anbefaler at kommunen gir 

veiledning og tilbyr hjemmebesøk etter fylte 67år der helse og bolig er tema. I tillegg til dette 

nevner de velferdsteknologi som viktig i fremtidens boliger[2]. Slik sett er prosjektet i tråd 

med offentlige føringer på feltet.  

Det er mange eldre i Lebesby kommune, og som mange andre steder har endrede levekår ført 

til økt levealder og forventet vekst i antall eldre. I de kommende årene ser vi et økende antall 
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mennesker som vil få behov for ombygging eller tilpasning av boligen. Innstallering av 

velferdsteknologi og tilpasning av den enkeltes bolig blir vesentlig slik at flest mulig kan bo 

lengst mulig hjemme. Med tanke på større ombygging og oppussing kan et lån gjennom 

husbanken være aktuelt. Gjennom husbanken kan de som har behov søke om bostøtte, lån og 

tilskudd til å tilrettelegge nåværende bolig eller eventuelt kjøpe ny bolig ved behov[3]. 

Metoder 

Hjemmebesøkene ble gjennomført av sykepleier i hjemmesykepleien og 

kommunefysioterapeut ansatt i Lebesby kommune. Sykepleier har vært ansatt siden 2008, og 

har lang erfaring med hjemmebesøk og kartlegging av både helsetilstand og bosituasjon. 

Fysioterapeut har vært ansatt siden 2015, og har erfaring med kartlegging av bolig, og god 

kjennskap til hjelpemidler og råd til å tilpasse bolig til personer med funksjonsnedsettelse.  

Kartleggingen av boliger er blitt gjennomført slik: 

Kommunen sendte i forkant et informasjonsbrev om prosjektet til målgruppen som vi ønsket å 

kartlegge. Det var der mulig å gi tilbakemelding innen en frist dersom de ikke ønsket å delta 

på kartlegging. En liten andel tok kontakt på telefon eller sendte inn vedlagt svarslipp. Største 

delen av målgruppen svarte ikke og ble oppringt av sykepleier underveis i prosjektet. De som 

hadde fast plass på sykehjemmet, bodde i omsorgsbolig, eller tilpasset leilighet ble ikke 

forespurt. En del av målgruppen var problematisk å få tak i; enten fant man ikke 

kontaktinformasjon eller fikk ikke svar på telefon. De fleste av dem som man fikk kontakt 

med var positiv til å bli med på prosjektet. 

Det ble laget et skjema som ble brukt under kartleggingen. Skjemaet inneholdt informasjon 

om alle rommene i huset som blir benyttet daglig, samt inngangsparti og garasje. Skjemaet 

ligger som vedlegg i rapporten (vedlegg 1). Det ble skrevet et kort notat om hver kartlegging 

som inneholdt rapport om helsesituasjon til beboere og boligens tilstand. Resultater av 

kartleggingen ble lagt inn i regneark og blir lagt ved rapporten (vedlegg 2).  

Resultater 

Sammendrag: 

Hver kartlegging tok om lag en time, og startet med å diskutere generelt om livssituasjon og 

helse og hva slags planer folk har for framtida. Deretter viste vedkommende oss rundt i 

boligen og vi kartla behov for tilrettelegging og behov for hjelpemidler i samarbeid med den 

aktuelle.  
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Det viste seg å være viktig å spørre om helse og livssituasjon. Spesielt menn som bor alene 

venter ofte for lenge med å spørre/ søke etter hjelp. I løpet av kartleggingen ble flere menn 

henvist til lege, og noen fikk umiddelbart hjelp til sine problemer f.eks. ved inkontinens. 

Gjennom refleksjoner sammen med oss, begynte flere å planlegge hva som må bli gjort for at 

de skal kunne bo i boligen i fremtiden. Ved behov ble det søkt ulike hjelpemidler fra NAV 

hjelpemiddelsentral. En del søkte om trygghetsalarm, hjemmehjelp eller snømåking i tillegg. 

Det finnes også mange friske og oppegående i målgruppen som ikke trengte noe hjelp, men 

fikk gode ideer for fremtiden og kommunen fikk verdifull informasjon om boligsituasjonen til 

den enkelte. 

Det ble kartlagt 72 boliger og 90 personer i Lebesby kommune. Det utgjør 35 % av 

målgruppen. De fleste (80 %) av de som er kartlagt bodde alene i boligen. Det er mange eldre 

boliger i Lebesby kommune. I Kjøllefjord er de fleste boliger bygd på 1950- og 60-tallet. På 

Lebesby, Kunes og Veidnes er flere boliger bygd på 1970- og 80-tallet. De eldste boligene er 

ofte trange med mange små rom, og har flere etasjer, ofte med bratte trapper både opp til 

andre etasje og ned til kjeller. Boligene kan være trekkfulle, kalde, fuktige og mørke. Det 

finnes nesten ingen nybygde boliger i kommunen med de tilpasninger som er nødvendige for 

at personene kan bo der med større funksjons- eller helsenedsettelser.  

Boligenes tilstand 

Gjennom kartleggingene kategoriserte vi boligene inn i 4 kategorier: 

- Ingen behov for tilrettelegging: Boliger som ikke trenger noe tilpasning, og er 

utformet i tråd med universell utforming, 0 boliger.  

- Behov for mindre tilrettelegging: Boliger som med relativt enkle grep kan tilpasses for 

at de som bor der kan ha den til tross for helseproblemer, 33 boliger. 

- Behov for større tilrettelegging: Boliger som ved hjelp av større tilpasning og tekniske 

hjelpemidler kan tilrettelegges for å bo der med funksjonsnedsettelser, 27 boliger.  

- Uegnet for tilrettelegging: Boliger som ikke kan bli tilrettelagt ved hjelp av tilpasning 

eller hjelpemidler. Det betyr at om de som bor der får store helseplager må de flytte til 

alternativ bolig, 12 boliger.  

Lån i Husbanken 

For den enkelte boligeier har Husbanken økonomiske virkemidler som kan søkes på ved 

behov for tilpasning av bolig. Dette gjelder f.eks. eldre med ønske om å utføre forebyggende 

tilpasningstiltak på boligen[3]. Alle som ble besøkt har fått informasjon om dette ved 
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kartlegging. Noen har allerede tenkt å gjøre forandringer i huset, mange begynte å tenke på 

det ved kartlegging. Av dem vi besøkte var 5 personer interessert i å søke lån i Husbanken for 

å tilrettelegge boligen sin.  

Hjelpemidler 

Tekniske hjelpemidler blir søkt av fysioterapeut gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. Dette 

omhandler hjelpemidler til fysisk bevegelse, syn, hørsel, kognisjon og tilrettelegging av hjem. 

Når vi var på hjemmebesøk informerte vi om hvilke hjelpemidler som kan søkes på. Det var 

mange som ikke visste at dette er et gratis tilbud.  

Det ble sendt 41 hjelpemiddelsøknader, og innvilget til sammen 73 hjelpemidler i prosjektet. 

Eksempler på hjelpemidler som ble søkt er; komfyrvakt, rullator, elektrisk rullestol, syn- og 

hørselshjelpemidler, tilpasning av bolig i form av rampe utendørs og trappeheis innendørs. Vi 

har også informert alle om at kommunen tilbyr veiledning og bruk av velferdsteknologi.  

Trygghetsalarm 

Når vi vurderte det som aktuelt foreslo vi å søke på trygghetsalarm. Til sammen søkte 5 

personer på dette. Av dem vi besøkte hadde 20 personer trygghetsalarm allerede. 

Hjemmesykepleie og hjelp hjemme 

Ingen hadde behov for å søke om hjemmesykepleie. 24 hadde allerede hjemmetjeneste, 5 

personer hadde etter vår vurdering hatt behov for mer hjelp eller hjelpemidler men ønsket 

ikke dette. 4 personer søkte om hjemmehjelp. 17 hadde hjemmehjelp allerede. 6 søkte om 

snømåking og 1 person søkte om støttekontakt. 

Konklusjon 

Det finnes mange boliger i Lebesby kommune som har behov for tilrettelegging for at folk 

kan bo lengst mulig hjemme. Mange har vært interessert å gjøre små forandringer i boligen, 

men interessen for å gjøre store tilrettelegginger har vært liten. Dette var som regel på grunn 

av utfordringer med økonomi. Det var få personer som ville søke lån i Husbanken. De fleste 

foretrakk heller å søke om hjelpemidler for å kunne bo hjemme, men dette blir i de fleste 

tilfeller en kortsiktig løsning uten større tilrettelegging.  

Noen personer hadde planer om å flytte bort eller til en annen bolig etter hvert. Resten hadde 

ingen plan å flytte. Det finnes få nye boliger som er tilpasset for personer med nedsatt 

bevegelsesevne i Lebesby kommune. Trolig er dette en av hovedgrunnene til at folk ikke har 

planer å flytte. Behovet for eldreboliger/omsorgsboliger vil med kunnskap fra dette prosjektet 
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øke i fremtiden. Dette er viktig for å unngå at eldre ikke blir innlagt sykehjem eller får 

omsorgsbolig bare på grunn av at de ikke kan bo hjemme i en bolig som ikke er tilrettelagt. 

Kommunen har et godt system for å ivareta befolkningens behov for helsetjenester. Ingen av 

dem som ikke allerede hadde hjemmesykepleie hadde behov for å søke om det. Få hadde 

behov for trygghetsalarm. Det kan således se ut som at de som trenger hjelp blir fanget opp, 

og at folk søker tidlig hjelp. 

Personer som er i målgruppen, og ikke deltok i dette prosjektet, kan ta kontakt med 

hjemmetjenesten for et kartleggingsbesøk ved behov. Med tanke på noen av de som valgte å 

takke nei til tilbudet, ser vi i etterkant kanskje burde få kartlegging. Dette ut fra sykepleiers 

vurdering etter telefonsamtaler. 

Vårt inntrykk var at de som ble kartlagt var positive til besøk av oss. Mange var på forhånd 

skeptiske til prosjektet, men i etterkant fornøyd med informasjon og eventuelt den hjelp de 

fikk. Mange ga først beskjed om at de ikke hadde behov for hjelp, men når vi kom på 

kartleggingsbesøket, så både vi og dem et behov likevel.  

Vedlegg 
Mal – kartlegging av bolig 

Tabell kartlegging 

NAV -Kommunestatistikk over hjelpemidler i Finnmark  
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