
Helse- og omsorgsinstitusjon 2022

1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen
Kommunenr  Kommunens navn 

Bydelsnr  Bydelsnavn 

Navn skjemaansvarlig 

Tlf nr 

E-post skjemaansvarlig 

2 Opplysninger om institusjonen
De forhåndsutfylte opplysningene er basert på forrige innsending av KOSTRA-skjema 5 og Enhetsregisteret i
november. Dersom en institusjon savnes i forhåndsutfylt liste i SSBs KOSTRA-portal, vennligst gi beskjed til
kommunal-helse-omsorg@ssb.no
Dersom navn, besøksadresse, e-postadresse eller telefonnummer for virksomheten er feil, vennligst
send en e-post til vof@ssb.no for å melde endring i Enhetsregisteret.
Institusjonens navn 

Institusjonens organisasjonsnummer 

Foretakets organisasjonsnummer 

Institusjonens besøks-/lokaliseringsadresse 

Postnr 

Poststed 

Institusjonens e-postadresse (NB! Ikke personlig) 

Institusjonens telefonnummer (NB! Ikke personlig) 

Eventuelle kommentarer 

2.a
Tilstand

Ordinær drift

2.b
Dersom institusjonen var ny i fjor eller er ute av drift pr. 31.12. (midlertidig eller permanent), angi dato for når
dette inntraff:   

Dersom virksomheten er permanent opphørt som institusjon, vennligst angi årsak: 

Nedlagt (ikke lenger stasjonert personell på stedet)

Avhjemlet (erstattet av annet botilbud enn institusjon)

Annen type virksomhet enn institusjon/botilbud

Ved avhjemling eller ”annen type virksomhet”/"Ikke institusjon", vennligst spesifiser:
Vi oppfordrer dessuten til kontakt med Enhetsregisteret for å rette næringskode. 



2.c Kontroll mot Enhetsregisteret
Dersom noen av kodene er feil, kan du foreslå endring ved å trykke på feltene og velge fra lista. Kommunen blir
kontaktet ved behov før ev. endring i Enhetsregisteret.

Status:    

Næring:    

Sektor:    

3 Plasser og rom

Institusjonstype

 

Plasser
For alle plasser – også avlastningsplasser - angis plasser tilsvarende maksimalt antall samtidige beboere.
Et rom som normalt brukes som enkeltrom men er stort nok til to, f.eks. ektepar, telles som én plass.

.  . 

Antall
plasser
rapportert i
fjor: 

Totalt 

Antall tilgjengelige plasser (kapasitet) per
31.12, uavhengig om plassene er i bruk eller
ikke på telletidspunktet:Plasser som ikke er
tilgjengelig pga. f.eks. ombygging, skal ikke
telles med.

I
sykehjemsavd. 

I
aldershjemsavd. 

Ø-hjelp-
plasser 

I annen type
avd.  Totalt 

Av disse:

Ledige plasser (ikke brukt siste år): .  .  .  . 

Antall plasser i drift mot slutten av året: .  .  .  . 

Rom i sykehjem og aldershjem
Angi rom i henhold til bygningens bygningsmessige utforming - slik bygningen er planlagt brukt, ikke provisoriske
løsninger.
Rom som hovedsakelig brukes til øyeblikkelig hjelp døgnopphold eller er disponert av staten, skal ikke telles med.
Romtyper: Antall rom 

- Dimensjonert for en beboer:

- Dimensjonert for to eller flere beboere:

Beboerrom i alt:

Av disse:

Antall brukertilpassede enerom med eget WC og bad

Merknader til antall plasser/rom

4 Spesielle tilbud

Av plasser i sykehjem og aldershjem totalt registrert foran, vennligst angi plasser som er avsatt
(budsjettert) for spesielle formål. Plasser som hovedsakelig brukes til øyeblikkelig hjelp døgnopphold
eller er disponert av staten, skal ikke telles med.

Antall
plasser

Plasser i forsterket tilrettelagt avdeling for personer med demens

Plasser i annen tilrettelagt avdeling for personer med demens

Plasser i tilrettelagt avdeling for personer med psykiske lidelser

Plasser i tilrettelagt avdeling for rusomsorg

Tidsbegrensede plasser
Plasser spesielt avsatt for rehab. opphold (innrettet mot mestring og gjenvinning/oppretthold av
funksjonsevnen)

Avlastning

Annen type ikke-medisinske tidsbegrensede plasser

.
Plasser for medisinsk innleggelse



Lindrende (palliative) plasser

Annen type medisinske plasser (ikke ø-hjelp)

.

Tidsbegrensede plasser i alt

Spesielt tilrettelagte plasser i alt

Drives medisinske plasser i samarbeid med andre kommuner? Ja Nei

Merknader til plasser

5 Plasser disponert av andre kommuner/bydeler

Antall utleide
plasser i ...

Kommune  Bydel  sykehjemsavd. 
aldershjemsavd./
avlastningsbolig/
barnebolig mm. 

øyeblikkelig
hjelp
døgnopphold 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Totalt: 

6 Integrerte tjenester
Betjener personalet ved institusjonen også andre helse- og omsorgstjenester? Flere kryss er mulig. 

Hjemmetjeneste - omsorgsboliger/bofellesskap



Ambulerende hjemmetjenester

Dagsenter/dagaktivtetstilbud

Annen type virksomhet. Nærmere opplysninger gis i spesifikasjonsfeltet under:

. 
Merknader til integrerte tjenester 

7 Merknader


