
15/8-2018. Halvor Nyquist. NAV Hjelpemiddelsentral Aust-Agder
I samarbeid med Tommy Rønne, Husbanken Midt-Norge

Arendalsuka 2018

Hvor lenge vil du bo hjemme?
Planlegg i tide, før andre må 
gjøre det for deg....



# Litt bakgrunnstoff.
• Ikke vent til du faller ned trappa.
• Er huset ditt en koselig men litt besværlig venn?
• Funksjonsattest bolig.
• Lån og tilskudd.  

Dagens temaer



Jeg brenner  





Andelen eldre over 80 år 
vil bli tredoblet i løpet av 50 år

Vel 22 prosent bosatte over 80 år  
bor i universelt utformede boliger

Jo eldre vi blir, jo mindre vurderer vi å flytte
• Kun 5 % over 65 år har flytteplaner i løpet av 5 år

Yngre eldre er overoptimistiske i forhold  
til fremtidig funksjonsevne

En sykehjemsplass/omsorgsbolig kan
ha en kostnad opp mot kr. 1 000 000

«Ønsker å bo hjemme så lenge 
som mulig»



Når:
90% av boligene i 2020 er allerede bygget 

80% av dagens bygningsmasse vil 
fortsatt stå i 2050

10% av boligmassen er tilgjengelig for 
rullestolbrukere

80% av eksisterende boligmasse mangler 
tilstrekkelig funksjonalitet 

En fordel:
Vi er verdensmestere i oppussing

Mange boliger kan tilrettelegges

Eller vi kan flytte……..i tide
6 av ti blir overasket over prisene

«Fremtidens boliger er allerede bygget»



Hva er de største utfordringene med norske 
boliger?
 Adkomst utvendig: Trapper. 

Hvordan er det hos deg?
 Adkomst mellom etasjer: Trapper.
 Nødvendige rom i forskjellige 

etasjer.
 Små bad(ofte badekar og 

nivåforskjeller).
 Små soverom.
 Smale dører.
 Når du opp i overskapene?



• Røropplegg
• Trangt/smalt
• Smal dør inn til….
• Overskap/øverste hylle

• Organisering av utstyr
• Sitte å lage…



• Sideplass ved WC 60/90
• Åpen dusjløsning
• Rekkevidde/høyde
• Størrelse



 https://vimeo.com/273841076
 Det kan skje deg….

«Pappa på ski»

30.11.2018

https://vimeo.com/273841076


• Trangt
• Langt 
• Smalt
• Overmøblert
• Flytte skap
• Utvide
• Flytte rom
• Flere stuer



Gjennomføre en funksjonsvurdering av 
boligen

• Kan vurdere boligens planløsning slik den fremstår i dag.

• Den synliggjør hvor funksjonell boligen er.

• Utrede løsninger for å bedre muligheten til: «å kunne bo 
hjemme så lenge som mulig».

Huseier
• Bedre kunnskap om funksjonalitet i egen bolig.
• Bedre bestillerkompetanse hvis man ønsker å «pusse opp 

riktig».

1. Tilrettelegge nåværende bolig?
2. Flytte til en mere egnet bolig…i tide

Kan brukes på PC, nettbrett eller mobil

Helt gratis!   

Funksjonsattest for bolig
www.funksjonsattest.no
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Tilgjengelig bolig
• Man har eller kan få alle viktige hovedfunksjoner på 

boligens inngangsplan.

Hovedfunksjoner
• Tilgang til stue, kjøkken, soverom, bad og toalett på 

samme plan i boligen.

Bevegelsesmønster
• Hvordan man bruker/forflytter/beveger seg rundt i huset

Bolig som er egnet for «godt nok»
Bygge om / bygge på / tilrettelegge for…….eller å flytte?

Komme seg
Inn

Komme seg 
rundt

Komme seg 
gjennomTil badetTil kjøkken

Til oppholdsrom

Til soverom





• Laste opp 
hustegninger/dokumenter o.l.

• Beskrive mulige løsninger, ta bilder, 
lagre, sende på mail

• Utbedringsliste til arkitekt/snekker
• HjeG

www.funksjonsattest.no
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Kommunen. 
Har byggeteknisk kompetanse
Samarbeider med Helse/omsorg/andre ?

Lokal byggebransje/ håndtverkere
De som er først på «åstedet» når vi skal pusse opp vår bolig 
Har kunnskap om «godt nok boligen» ?
Kan bidra til å økt funksjonaliteten i boligmassen
Tilbyr kunnskap og kompetanse
Bør fokusere på begrepet: «Å kunne bo hjemme lengst 
mulig»
Hva kan hjelpemiddelsentralene bidra med? 

«Godt nok boligen» handler om
Å påvirke med riktig kunnskap og kreativitet 
At vi….som bor i en bolig….«har gjort så godt vi kan»
Mange boliger kan i dag tilrettelegges «godt nok»

«Fremtidens forebyggende helsearbeider»



Kommunene på banen ?
Vi er ca. 1.1 mill over 60 år 

Ca. 480 000 er mellom 60-67år

Nav Hjelpemiddelsentral antas å gå fra 134 650 brukere i 2015 til ca. 300 000 
brukere i 2060

Noen kommuner drar hjem til folk når de runder 75 år……men…

Noen kommuner tenker nytt
Steinkjer kommune kartlegger behovet for funksjonstilpasning av den private 
boligmassen
Melhus kommune har startet prosjekt: «Hundre år i egen bolig»

Begge ønsker å påvirke egne medborgere til å tenke …………«i tide».
Kommunen ordner det for meg ???





Statistikk fra Aust-Agder.

2016
 Trappeheis             31 stk.
 Løfteplf. 12 
 Rampe 11 
 Toalett dusj/føn 23
 Hev/senk innr. 5
 Takheis                     4

 Tilskudd 5
 Rådgivning oms. 0 

2018 hittil i år
 Trappeheis  23 stk.    
 Løfteplf. 21
 Rampe 7
 Toalett dusj/føn 27
 Hev/senk innr.      7
 Takheis                      6

 Tilskudd 4 
 Rådgivning oms.       2

I tillegg kommer omgivelseskontroll: I 
hovedsak automatiske døråpnere og 
porttelefoner. 
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Grunnlån til nybygg og oppgradering

Startlån til kjøp og utbedring/oppgradering

Prosjekteringstilskudd utrede muligheten og beskrive/prosjektere                    løsning ( kr. 
(20 000 + kr. 20 000)

Tilskudd til etablering. Tilskuddet kan sikre at vanskeligstilte kan                          skaffe 
eller bli boende i en egnet bolig

Tilskudd til tilpasning Tilskudd til selve utbedring av boligen/byggearbeider  (Slutt 2020)

Bostøtte (kan søke på nett)

+ Tilskudd i stedet for heis eller rampe fra NAV 
Hjelpemiddelsentral

Tilskudd til tilstandsvurdering/montering av heis. Borettslag, sameier o.l
1. Konsulentbistand til prosjektering og kostnadsoverslag til heis
2. Inntil 50 prosent av kostnadene til prosjektering eller installering av heisen
3. NAV Hjelpemiddelsentral kan bidra med kr. 200 000,- pr. oppgang

Husbankens og NAV’s økonomiske virkemidler

Privat person



Forutsetninger for å få tilskudd

 Må fylle vilkårene for å få heis/rampe.
 Teknisk mulig.
 Kartlegges som vanlig heis/rampesak.
 Tilskudd kun for selve hjelpemiddelet.
 Utbetaling når arbeidet er ferdigstilt.
 Må kontrolleres.
 Kopier av fakturaer sendes HMS.
 Alt OK = utbetaling.



Tilskudd i stedet for heis/rampe fra NAV
 Gevinster:
 Bedre løsning i hverdagen.
 Tilrettelegging for neste generasjon/nye beboere.
 Flere tilgjengelige boliger.
 Økonomisk gunstig ved salg.
 Tilskuddsbeløp for seteheis: 45 – 55 000,-
 Løfteplattform: 80 – 100 000,-
 Rampe: Maks. 37 125,- opp til 40 cm 

høydeforskjell.
 Maks. 66 250,- over 40 cm høydeforskjell.



Eksempel 1 – før
• Trapp opp til inngangsdør
• Innvendig smal trapp opp til 

bad og soverom
• Utilgjengelig bad i 2. etasje
• Behov for hus tilrettelagt for 

rullestol
• Tilskudd basert på 

rampeløsning ute og 
trappeheis inne



Etter

• Bygget på med soverom 
og bad i husets 1. etasje

• Flyttet hoveddøren
• Gangvei med stigning 1:12
• Alle tilgjengelige rom på 

ett plan og trinnfritt inn. 



Eksempel 2 - før





Etterpå - Ny vei fra andre siden av tomta



Bil kan kjøre helt frem



 Aluminiumsrepos str. 164x164
 Trappeheis med plattform,

58 261,-
 Skinner til trappeheis, 4 214,-

Heistilskudd på Kr. 83 350,- inkl.mva



Påstand:
- Flere funksjonelle boliger gir mindre press på kommunens hjelpeapparat og planleggere
- Flere «godt nok» boliger gir bedre mulighet for at flere av oss kan bo hjemme lenge
- En godt tilrettelagt bolig også en bedre arbeidsplass for kommunenes hjemmetjeneste
- En god bolig avlaster også pårørende
-

Kunnskap om egen bolig… Kunnskap til rett tid
Når du kommer hjem i dag, stopp litt foran ytterdøra, tenk: Kan
jeg bo her så lenge jeg ønsker?
Eller ta en funksjonsattest og bli din egen boligekspert på 
www.funksjonsattest.no
Andre nyttige nettsteder: veiviseren.no, nav.no/bolig,
Husbanken.no, vhf.no(Norges Handikapforbund)
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Og nå kaster jeg loss, for å finne et godt sted 
å bo 
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