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Tillegg til tildelingsbrev 2022 - Oppdrag smittevern i heldøgns
omsorgsplasser
Det vises oppdrag gitt i tildelingsbrev av 24. juni 2021, der Husbanken sammen med
Helsedirektoratet fikk i oppdrag å utrede hvordan oppmerksomhet på smittevern i
planlegging av heldøgns omsorgsplasser som mottar investeringstilskudd kan styrkes.
Oppdraget er todelt. Helsedirektoratet har gjennomført en første utredning, men i tråd med i
Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten § 3-3 er Folkehelseinstituttet gitt i
oppdrag å utrede del 1 av oppdraget. Husbanken har hovedansvar for gjennomføringen av
del 2. Gjennomføringen av hver av delene fordrer imidlertid et samarbeid direktoratene
imellom.
I dette brevet fremkommer nytt oppdrag til FHI om utrede del 1, samt ny frist for Husbanken
for gjennomføringen av del 2.
Del 1: Aktuelle smittevernhensyn i omsorgsbygg
Del 1 innebærer å identifisere aktuelle smittevernhensyn i heldøgns omsorgsplasser som
kan være av bygningsmessig betydning, som kan inngå i forvaltningen av
investeringstilskuddet for heldøgns omsorgsplasser.
Kunnskap og erfaringer fra koronapandemien vil være et viktig grunnlag for denne
gjennomgangen. Gjennomgangen kan omfatte alt fra bygningers overordnede planløsning til
planløsning for den enkelte avdeling/bogruppe. Det bes om vurderinger av hvordan den
bygningsmessige utformingen kan legge til rette for hvordan smittevern kan ivaretas allerede
i planleggingen av byggeprosjektene som mottar tilskudd til heldøgns omsorgsplasser.
Utredningen i del 1 danner utgangspunkt for Husbankens arbeid med del 2. Departementet
ber Folkehelseinstituttet om å sende sin utredning til Husbanken med kopi til Helse- og
omsorgsdepartementet.
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Oppdraget er gitt til FHI med frist: 1. oktober 2022.
Del 2: Anbefalinger og eventuelle krav om smittevern i investeringstilskuddsordningen
Del 2 innebærer å foreslå anbefalinger og eventuelle krav om smittevern i et bygningsmessig
perspektiv både for prosjekter som gjelder rehabilitering av heldøgns omsorgsplasser samt i
nye omsorgsbygg med heldøgns omsorgsplasser. Anbefalinger og krav skal være basert på
vurderinger i del 1.
Fire momenter skal vurderes:
a)

Besvarelsen må vurdere graden av nytte og kostnad for anbefalinger og krav som
legges fram. Videre bes det om vurderinger knyttet til hvor lett eller hvor vanskelig
anbefalingene og kravene kan innarbeides i omsorgsbyggene.
Vurderingene kan være ulike for nybygg og rehabilitering. Det bes om at det kommer
tydelig fram hvilke anbefalinger og krav som gjelder for rehabiliteringsprosjekter og
hvilke som gjelder for nybygg.

b)

Over lang tid har føringene for investeringstilskuddet vært, og er fremdeles, å bygge små
bofellesskap, institusjoner og avdelinger. Dette er særlig begrunnet i tilpasning til
mennesker med demens og kognitiv svikt, og er støttet av forskning og ulike fagmiljøer.
Det bes om å vurdere hvordan smått er godt – konseptet harmonerer med aktuelle
anbefalinger og krav om smittevernhensyn i omsorgsbygg.

c)

Husbanken bes om å vurdere hvordan anbefalinger og krav bør tas inn i eksisterende
retningslinje og/eller veiledningsmateriale. Alternativt om det bør lages en egen veileder
om smittevern i planlegging og utforming av omsorgsbygg eller en kombinasjon av de to.

d)

Husbanken bes vurdere innføringstidspunkt for de endringene som tilrås i punkt 2 c.

Husbanken har hovedansvaret for gjennomføringen av del 2 og involverer
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet der det er aktuelt.
Frist for oppdraget 28.2.2023.
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Marianne Skjerven-Martinsen (e.f.)
ekspedisjonssjef
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avdelingsdirektør
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