
Kraftgrep i eldreomsorgen i Oslo 

Fremmet av Oslo Høyres resolusjonskomité. 

 
Vi lever lengre og blir stadig flere eldre i Norge. De neste 30 årene vil antall mennesker over 70 år 

dobles. Det er en utvikling som vil påvirke hele samfunnet og som vi må forberede oss på. Eldre skal ha 

et tilstrekkelig og godt helse- og omsorgstilbud som tilrettelegger for en meningsfull hverdag, verdig 

omsorg og behandling. 

Det er viktig at vi tar aktive forebyggende grep for å skape en best mulig alderdom, samtidig som vi 

sørger for et sterkt helsetilbud av høy kvalitet. Høyre vil legge til rette for at eldre kan bo hjemme så 

lenge som mulig og at eldre lever gode liv med stor frihet, felleskap og aktivitet. 

Fra dagen behovet melder seg, og helsen svikter skal pleietrengende og deres pårørende være trygge 

på et godt, rustet og tilstrekkelig helsetilbud i Oslo. 

God forebygging og meningsfull alderdom 

Eldre skal få delta, bidra og være aktive i samfunnet slik at de blir inkludert i utviklingen av et 

aldersvennlig samfunn på egne premisser. Underernæring, isolasjon og ensomhet må motarbeides 

gjennom smartere boformer, gode lokale tjenestetilbud, oppfølging og valgfrihet. 

Oslo Høyre vil: 

• Sikre god kompetanse om ernæring blant ansatte innen helse- og omsorgstilbudene, og 

et variert mattilbud av høy kvalitet. 

• Etablere tilstrekkelig med helsestasjoner for eldre med et variert lavterskeltilbud. 

• Utvide åpningstidene på dagsentrene til å gjelde kveld og helg. 

• Gi incentiver til private utbyggere av omsorgsboliger. 

• Utrede heldøgns bemanning ved offentlige og private omsorgsboliger. 

• Sikre konkurransedyktige rammevilkår for private aktører innen hjemmetjenesten på tvers av 

bydelene. 

• Anskaffe og ta i bruk velferdsteknologi i kommunens tjenester. 

• Sikre at hver bydel har ernæringsfysiologer og spisevennordninger 

• Tilrettelegge for sang på alle eldresentre ukentlig. 

• Sørge for at det er tilstrekkelig bemanning på sykehjemmene til enhver tid. 

Trygg og inkluderende eldreomsorg 

Avsløringene ved Ullern Helsehus avdekket alvorlig system- og omsorgssvikt. Eldreomsorgen i 

Oslo er preget av store kvalitetsforskjeller. Det er mangel på egnede plasser og mangelfull vurdering 

av kompetansebehov, fagkunnskap og bemanning. Dette må løses med å styrke ledelsen og byrådets 

politiske styring. 

Dagens byråd med AP, MDG og SV har valgt å fase ut private aktører. Høyre mener helse- og 

omsorgstjenestene skal sette pasienten i sentrum, ikke systemet. Eldreomsorgen i Oslo trenger 



kraftgrep for å sikre god samhandling mellom tjenestetilbudet, tilstrekkelig med rekruttering og 

bemanning, reell medvirkning og kvalitetsheving i helse- og omsorgstilbudet. 

Oslo Høyre vil: 

• Vurdere organiseringen og innholdet i Helsehusene for å sikre forsvarlig oppfølging.  

• Sikre god kommunikasjon mellom sykehus, helsehus og de som transporterer passasjeren 

så de kan sikre en presis leveranse til der passasjeren skal. 

• Bygge nye sykehjem og helsehus i henhold til demografiutviklingen, som 

demenslandsbyen Dronning Ingrids hage. 

• Åpne opp for private aktører til å konkurrere om anbud basert på kvalitet. 

• Opprette et universitetssykehjem med praksisplasser for studenter ve Oslos 

utdanningsinstitusjoner. 

• Sikre god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, forsterket rehabilitering 

aker/kommunal akutt døgnenhet (KAD), helsehusene og bydelene. 

• Gjennomføre en tilsyns- og varselsreform i helse- og omsorgstjenestene. Ved rapportering 

om systematiske feil og alvorlige enkelthendelser skal det iverksettes strakstiltak for å 

hindre ytterligere avvik. 

• Implementere gode strukturer og modeller for ledelse og organisasjonskultur ved de 

kommunale helsetjenestene. 

• Satse offensivt på å utdanne, rekruttere og beholde helsepersonell i alle tjenester innen 

omsorgstrappen. 

• Sikre riktig oppbevaring av medisiner og medisinsk utstyr. 

• Gjennomgå ressursene til hjemmetjenesten og sykehjem for å sikre verdige og trygge 

tjenester i Oslos eldreomsorg. 

 


