
Vedlegg 2. Tabeller og Diagram 

 

TABELLER 

 

Tabell 1. Utgiftsbehov innen pleie og omsorg i sammenlignings-kommunene 2020. Kilde: Framsikt 

 

 

 

Tabell 2. Utgiftsbehov innen kommunehelse i sammenlignings-kommunene 2020. Kilde: Framsikt 

 

 

 

  

Utgiftsbehov - Pleie og omsorg

Kárásjohka - 

Karasjok

Guovdageaidnu-

Kautokeino

Deatnu-

Tana

Snåase-

Snåsa

Kostra-

gruppe 05

Landet u 

Oslo

Indeks innb. 0-1 år (0%) 85,5 % 96,4 % 102,0 % 68,9 % 84,4 % 96,4 %

Indeks innb. 2-5 år (1%) 82,6 % 108,8 % 67,7 % 91,3 % 88,2 % 99,5 %

Indeks innb. 6-15 år (2%) 83,1 % 104,8 % 77,8 % 100,9 % 95,2 % 102,1 %

Indeks innb. 16-22 år (2%) 115,4 % 89,4 % 101,8 % 111,7 % 102,1 % 102,3 %

Indeks innb. 23-66 år (10%) 100,6 % 99,5 % 98,5 % 88,2 % 93,0 % 98,3 %

Indeks innb. 67-79 år (11%) 110,6 % 104,5 % 136,6 % 132,2 % 129,3 % 104,3 %

Indeks innb. 80-89 år (20%) 106,1 % 101,5 % 123,9 % 175,8 % 141,6 % 104,7 %

Indeks innb. over 89 år (11%) 102,4 % 68,8 % 73,3 % 147,9 % 158,8 % 102,5 %

Indeks basiskriteriet (1%) 743,7 % 676,4 % 680,4 % 950,3 % 478,8 % 114,6 %

Indeks reiseavst. innen sone (1%) 102,8 % 272,9 % 391,4 % 145,1 % 224,4 % 107,7 %

Indeks reiseavst. til nabokrets (1%) 262,3 % 415,1 % 532,4 % 173,9 % 186,4 % 108,2 %

Indeks PU over 16 år (14%) 145,3 % 217,1 % 208,8 % 212,1 % 155,4 % 105,2 %

Indeks ikke-gifte 67 år og over (13%) 146,1 % 122,3 % 168,7 % 132,0 % 137,6 % 102,3 %

Indeks dødelighetskriteriet (13%) 100,9 % 123,9 % 138,4 % 103,1 % 105,8 % 100,3 %

Utgiftsbehov - Pleie og omsorg (sum) 124,5 % 132,3 % 149,6 % 154,7 % 137,4 % 103,0 %

Utgiftsbehov - kommunehelse

Kárásjohka - 

Karasjok

Guovdageaidnu-

Kautokeino

Deatnu-

Tana

Snåase-

Snåsa

Kostra-

gruppe 05

Landet u 

Oslo

Indeks innb. 0-1 år (2 %) 85,5 % 96,4 % 102,0 % 68,9 % 84,4 % 96,4 %

Indeks innb. 2-5 år (5%) 82,6 % 108,8 % 67,7 % 91,3 % 88,2 % 99,5 %

Indeks innb. 6-15 år (12%) 83,1 % 104,8 % 77,8 % 100,9 % 95,2 % 102,1 %

Indeks innb. 16-22 år (9%) 115,4 % 89,4 % 101,8 % 111,7 % 102,1 % 102,3 %

Indeks innb. 23-66 år (31%) 100,6 % 99,5 % 98,5 % 88,2 % 93,0 % 98,3 %

Indeks innb. 67-79 år (20%) 110,6 % 104,5 % 136,6 % 132,2 % 129,3 % 104,3 %

Indeks innb. 80-89 år (7%) 106,1 % 101,5 % 12,9 % 175,8 % 141,6 % 104,7 %

Indeks innb. over 89 år (2%) 102,4 % 68,8 % 73,3 % 147,9 % 158,8 % 102,5 %

Indeks basiskriteriet (5%) 743,7 % 676,4 % 680,4 % 950,3 % 478,8 % 114,6 %

Indeks reiseavst. innen sone (3%) 102,8 % 272,9 % 391,4 % 145,1 % 224,4 % 107,7 %

Indeks reiseavst. til nabokrets (3%) 262,3 % 415,1 % 532,4 % 173,9 % 186,4 % 108,2 %

Utgiftsbehov - Kommunehelse (sum) 135,0 % 140,6 % 151,6 % 151,5 % 130,0 % 102,2 %



DIAGRAM 

 

Diagram 3. Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto utgifter  

 

Kilde: SSB 2020 

 

Diagram 4. Korrigerte brutto driftsutgifter til hjemmeboende - beløp per innbygger 

 

Kilde: SSB 2020 

 

F254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende: Praktisk bistand og opplæring, Brukerstyrt personlig 

assistent, Avlastning utenfor institusjon, Omsorgsstønad, Helsetjenester i hjemmet, herunder sykepleie 

(hjemmesykepleie) og psykisk helsetjeneste, Tiltak til rusmisbrukere som bor i egen eller kommunalt tildelt 

bolig («hjemmeboende») som faller inn under hjemmesykepleie, praktisk bistand og avlastning. 

 

  



Diagram 5. Aktivisering, støttetjenester – andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg 

 

Kilde: SSB 2020 

 

Diagram 6. Korrigerte brutto driftsutgifter aktivisering og servicetjenester til eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse – beløp per innbygger 

 

Kilde: SSB 2020 

 

F234: Aktiviserings- og servicetjenester til eldre, personer med funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser, 

utviklingshemming, personer med rusproblemer mv.: Eldresentre og dagsentre for hjemmeboende, 

aktivitetssentre for personer med utviklingshemming mm, aktivisering av barn med funksjonsnedsettelse 

utover aktivisering i forbindelse med grunnskole-undervisning, andre dagaktivitetstilbud, 

transporttjenester, støttekontakt, matombringing, velferdsteknologiske innretninger som trygghetsalarm 

(kjøp, installering, vedlikehold og drift av teknologien, vaktmester, vask av tøy for hjemmeboende utført av 

institusjon eller privat foretak, ferietilbud og andre velferdstiltak for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelser, frisør og fotpleie til eldre og personer med funksjonsnedsettelser. 

 

  



Diagram 7. Korrigerte driftsutgifter i institusjon – beløp per innbygger 

 

Kilde: SSB 2020 

Diagram 8. Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon, per kommunal plass 

 

Kilde: SSB 2020 

 

253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon: Direkte brukerrettede oppgaver i forbindelse med helse- og 

omsorgstjenester i institusjon, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd nr. 6 bokstav c) og 

forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1 bokstavene a, c og d (institusjon med heldøgns 

helse- og omsorgstjenester for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av 

behov for tjenester (barnebolig), herunder avlastningsbolig, aldershjem og sykehjem).  

 

  



Diagram 9. Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon 

 

Kilde: SSB 2020 

Diagram 10. Tidsbegrensa opphold - gjennomstrømming - opphold per plass (antall) 

 

Kilde: SSB 2020 

Diagram 11. Tidsbegrensa opphold – gjennomstrømming - personer per plass (antall) 

 

Kilde: SSB 2020 

  



Diagram 12. Tidsbegrensa opphold – gjennomsnittlig antall døgn per opphold 

 

Kilde: SSB 2020 

Diagram 13. Institusjon – oppholdsdøgn totalt 

 

Kilde: SSB 2020 

Diagram 14. Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (prosent) 

 

Kilde: SSB 2020 



Diagram 15. Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over 

 

Kilde: Framsikt 

 

Diagram 16. Andel innbyggere 80 år og eldre i bolig med fast tilknyttet bemanning hele døgnet (%) 

 

Kilde: SSB 2020 

Diagram 17. Andel beboere 80 år og eldre i bolig med fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent) 

 

Kilde: SSB 2020 



Diagram 18. Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) 

 

Kilde: SSB 2020 

Diagram 19. Andel brukere av hjemmetjenester 80 år og over (prosent) 

 

Kilde: SSB 2020 

Diagram 20. Gjennomsnittlig antall tildelte hjemmetjenestetimer i uken totalt 

 

Kilde: SSB 2020 



Diagram 21. Gjennomsnittlig antall tildelte timer praktisk bistand i uken  

 

Kilde: SSB 2020 

Diagram 22. Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie) 

 

Kilde: SSB 2020 

Diagram 23 Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenester 0-66 år 

 

Kilde: SSB 2020 

  



Diagram 24. Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 67 år og over 

 

Kilde: SSB 2020 

Diagram 25. Andel hjemmetjenestebrukere med høy timesats 

 

Kilde: SSB 2020 

Diagram 26. Brukere av hjemmetjenester – brukere i alt (antall) 

 

Kilde: SSB 2020 



Diagram 27. Aleneboende brukere utenfor institusjon (antall) 

 

Kilde: SSB 2020 

Diagram 28.  Legetimer per uke per beboer i sykehjem 

 

Diagram 29. Kilde: Fysioterapi per uke per beboer i sykehjem 

 

Kilde: SSB 2020 

 



Diagram 30. Årsverk per bruker av omsorgstjenester 

 

Kilde: SSB 2020 

Diagram 31. Andel brukerretta årsverk i omsorgstjenestene med helseutdanning (prosent) 

 

Kilde: SSB 2020 

Diagram 32. Antall årsverk i brukerretta tjenester med helseutdanning fra Høyskole/Universitet 

 

Kilde: SSB 2020 



Diagram 33. Antall årsverk i brukerretta tjenester med helseutdanning fra videregående skole  

 

Kilde: SSB 2020 

Diagram 34.  Årsverk i brukerretta tjenester som ikke har helseutdanning 

 

Diagram 35. Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere 

 

Kilde: SSB 2020  



Diagram 36. Netto driftsutgifter til helse i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter 

 

Kilde: SSB 2020 

 

Diagram 37. Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger, kommunehelse 

 

Kilde: SSB 2020 

 

  



Diagram 38. Netto driftsutgifter per innbygger forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjenester 

 

Kilde: SSB 2020 

 

F 232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste.  All helsestasjonstjeneste, også helsestasjon for ungdom, og all 

skolehelsetjeneste (grunn- og videregående skole). Dette omfatter foreldreveiledningsgrupper, annen 

grupperettet helsestasjonstjeneste, jordmortjeneste og svangerskapskontroll samt barselomsorg. Jf. helse- 

og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 1 og 2. Vaksiner på helsestasjon og skolehelsetjenesten (som 

gis til barn og unge som del av ordinært vaksineprogram). 

 

Diagram 39. Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger, forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjeneste 

 

Kilde: SSB 2020 

 

 

 

 

 



Diagram 40. Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjeneste per innbygger 0-5 år 

(kroner) 

 

Kilde: SSB 2020/ Framsikt 

Diagram 41. Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjenester per innbygger    0 - 20 

år (kroner) 

 

Kilde: SSB 2020/ Framsikt 

  



Diagram 42. Korrigerte brutto driftsutgifter annet forebyggende arbeid – beløp per innbygger 

 

Kilde: SSB 2020 

 

233 Annet forebyggende helsearbeid. Annet forebyggende helsearbeid enn helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste: a. Miljørettet helsevern, bedriftshelsetjeneste og annet forebyggende arbeid etter 

helse- og omsorgsloven § 3-3 og folkehelseloven § 8. b. Programmer/kontroller (screening), 

teknisk/hygienisk personell, opplysning/kampanjer. c. Smittevernberedskap og tiltak som f.eks. 

smittesporing, kjøp av smittevernutstyr, testing og telefontjeneste. Utgifter til isolering føres på den 

funksjonen isoleringen skjer, ev. på funksjon 256 for nyopprettet isolasjonsavdeling. d. Reisevaksiner og 

andre vaksiner som folkehelseinstituttet mv. anbefaler til befolkningen eller utsatte grupper av 

befolkningen. e. Helsestasjon for eldre. f. Helsestasjon for innvandrere g. Frisklivssentraler. 

 

Diagram 43. Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer 

 

Kilde: SSB 2020 

  



Diagram 44. Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året 

 

Kilde: SSB 2020 

 

Diagram 45. Andel hjemmebesøk utført av jordmor innen tre døgn etter hjemkomst fra føde/barselavdeling 

 
Kilde: SSB 2020 

 

Diagram 46. Ergoterapeuter per 10 000 innbygger

 
Kilde: SSB 2020 

Diagram 47. Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere 



 
Kilde: SSB 2020 

 

Diagram 48. Andel kommuner med tilbod om helsestasjon for undom (prosent) 

 
Kilde: SSB 2020 

 

Diagram 49. Andel kommuner med frisklivssentral (prosent) 

 
Kilde: SSB 2020 

 

Bilde 1. Eksempel på helse- og omsorgstrapp 



 

Kilde Kommunedelplan helse og omsorg for Målselv kommune 2017 - 2029 

 

Bilde 2. Eksempel på innsatstrapp  

 

Kilde: Analysearbeid i helse- og omsorgstjenestene i Ålesund kommune Rapport 17. juni 2021 Analyse- og 

utviklingsprosjekt våren 2021, Agenda Kaupang 


