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Seksjon for bolig- og miljøkvaliteter
Peter Egges plass 2
7005  Trondheim

Omsorgsplan 2015. Uttalelse til søknad fra Trondheim kommune om 
Investeringstilskudd til Øya Helsehus

Fylkesmannen viser til Husbankens oversendelse av 20.06.2008, saksnr. 14631667. Det vises 
også til sak nr. 14630407. 

Om prosjektet kommer inn under ordningens formål:
Målgruppen for ordningen er personer med behov for heldøgns omsorgstjenester uavhengig 
av alder og diagnose, eldre, personer med langvarige somatiske sykdommer, 
utviklingshemming, psykiske og sosiale problemer.

Sykehjemmet på Øya vil markere seg som et pionerprosjekt. Det er første gang en kommune, 
en høyskole, et universitet og et universitetssykehus går sammen om å skape et helhetlig 
omsorgs- og behandlingstilbud på tvers av profesjoner og tradisjonelle grenser. Øya Helsehus 
har totalt 96 plasser, herav noen buffersykehjemsplasser som skal brukes når det er 
ekstraordinært mange utskrivningsklare pasienter på St. Olavs Hospital. I mindre travle 
perioder kan buffer-plassene fungere som et pasienthotell. 

Den 10.12.2003 anbefalte fylkesmannen prosjektet som da het Øya sykehjem, og som 
omfattet 48 plasser. I ettertid har Trondheim kommune endret planer og omfordelt tilskudd til 
andre sykehjemsprosjekt, slik at Øya Helsehus, som det nå heter, allerede har mottatt tilskudd 
til 85 plasser etter ”gammel ordning”. Kommunen søker nå om 11 plasser til korttidsopphold. 

Om søknaden er i samsvar med kommunens behov:
Som fylkesmannen uttalte i 2003, har Trondheim kommune et udekket behov for 
sykehjemsplasser, og det er ingen tvil om at Øya Helsehus er i samsvar med kommunens 
behov. 

Investering og drift i forhold til kommunens planer/budsjett:
Investering og drift av Øya Helsehus er tatt inn i Trondheim kommunes økonomiplan og 
budsjett.
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Anbefalt prioritering av prosjektet:
Øya Helsehus er ferdigstillet og tatt i bruk. Fylkesmannen anbefaler prosjektet prioritert for 
tilskudd inneværende år.

Med hilsen

Jan Vaage (e.f.) Aud Tokle Fjellhaug
fylkeslege rådgiver

Kopi: 
Trondheim kommune Rådhuset 7004 Trondheim


