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Kvalitet i sykehjem i Oslo 
Basert på omfattende undersøkelser av subjektive og objektive kvalitetsindikatorer ved alle Oslos 
sykehjem er et hovedresultat fra undersøkelsen at det er kvalitetsforskjeller mellom sykehjem 
under ulike driftsformer. 
 
Private sykehjem scorer høyest på kvalitet. Private ideelt drevne sykehjem scorer best på subjektiv 
kvalitet og sykehjem drevet av øvrige private aktører scorer best på objektiv kvalitet. Kommunale 
sykehjem scorer dårligst på begge. 
 
Ideelt drevne sykehjem scorer høyest på subjektiv kvalitet. De ideelle sykehjemmene gjør det 
best i pårørendeundersøkelsene, etterfulgt av sykehjem drevet av øvrige private. Ideelt drevne 
sykehjem gjør det spesielt godt på opplevd trygghet, privatliv og miljø samt generell tilfredshet. 
Øvrige private sykehjem gjør det bra på medvirkning og medbestemmelse og aktiviteter og 
underholdning.De kommunale sykehjemmene scorer dårligst på subjektiv kvalitet. 
 
Øvrige private sykehjem scorer høyest på objektiv kvalitet. Sykehjemmene driftet av øvrige 
private gjør det best i undersøkelsene av de objektive kvalitetsindikatorene, etterfulgt av ideelt drevne 
sykehjem. De kommunale sykehjemmene scorer også dårligst på objektiv kvalitet. 
 
Kostnader ved sykehjem i Oslo 
Det er fortsatt betydelige kostnadsforskjeller mellom kommunale og private sykehjem. I et scenario 
hvor kommunen rekommunaliserer de eksisterende sykehjemmene samt står ansvarlig for driften 
av alle fremtidige sykehjem vil dette føre til økte årlige kostnader. 
 
75.000 kr billigere per plass ved øvrige private. Kommunale sykehjemsplasser er i snitt rundt 
50-100.000 kroner dyrerer per vektet plass enn sykehjem drevet av øvrige private driftere mellom 
2013-2015. 
 
Dyrere om kommunene drifter alt selv. Det beregnes et tap på 145 mil. kroner årlig per 2040 
dersom kommunen står for all sykehjemsdrift sammenlignet med et scenario hvor sykehjemmene 
driftes av både kommunale og øvrige private aktører. 
 
Behovsanalyse sykehjem i Oslo 
Den eldre befolkningen i Oslo vil vokse kraftig fra 2025. I 2030 ventes det at 100.000 personer 
er over 67 år i Oslo (+43 prosent) og i 2040 vil det omtrent være 127.000 personer over 67 år 
(+81 prosent) ut fra dagens nivå på 70.000. 
 
3.400 flere institusjonsplasser per 2040. Som følge av den demografiske utviklingen anslås det at 
Oslo kommune vil ha behov for 3.400 flere plasser på institusjon. Den klare majoriteten av disse er 
sykehjemsplasser. Dette tilsvarer omtrent 30 sykehjem med dagens størrelse. 
 
Behov for 3.000 flere årsverk i pleie- og omsorgsinstitusjoner. Som følge av økt behov for 
institusjonsplasser vil også behovet for kvalifisert personell i sykehjem øke. I 2040 anslås det at antall 
årsverk i institusjoner vil måtte øke med nesten 3.000 årsverk, fra 4.150 til 7.100 (+71 prosent). 

 

 

 

 

 


