
 

 

 

Sammendrag 

Personer med rus- og psykiatridiagnoser (ROP-
boligmarkedet.  I nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-  
til etablering av flere botilbud til de mest vanskeligstilte, samt for utvikling av flere modeller for 

beboergruppen er heterogen, og at det er utford
 en 

ansatte som leverer tjenester til boligene var involvert, har det blitt utviklet ytelsesbeskrivelser for 
hvordan tilpasninger i arkitektur, digitale teknologier og materialteknologi potensielt kan gi et boligtilbud 

Uni 
rtnere i prosjektet. 

Hovedproblemstillingen(e) 

- og livskvalitet for beboere med 
ROP-diagnose. Hvilke behov i bolig mener beboer 
Hvilke erfaringer har naboer? 
Hvordan utforme boligen slik at den oppfattes som et hjem? Hvordan kan teknologi redusere risiko for 
beboer og ansatte
vedlikehold for kommunen? 

De viktigste funnene/resultatene og evaluering av disse 

Beboere med ROP-diagnose er en heterogen gruppe med ulike behov relatert til . 
samt for 

ROP-beboere en individuell tilpasning. 
Brukermedvirkningen viser til at ROP-brukergruppen generelt har behov for arkitektur som er skalerbar, 
lettstelt, robust, trygg og verdig (estetikk og personlig preg), og for risikoreduserende teknologier som vil 
kunne bidra t trygt hjem (innbrudd-, brannsikkerhet og vannlekkasje) og et godt 

 Videre viste brukermedvirkningen at ROP-
har behov for arkitektur og risikoreduserende teknologier relatert til: 1) "H

innbruddhyppighet og utrygghet" og 2) . 

 reell brukermedvirkning blant ROP- var utfordrende. 

tuasjon. blant annet uke fotografi som metode, men det lot seg 
grunnet beboers bo- og livssituasjon i datainnsamlingsperioden. Vi fikk derfor ikke svar 

 
datainnsamlingsmetoder og -kilder som observasjon, personlige intervjuer, gruppeintervjuer, fotografi av 

 og -bolighendelser  bred kunnskap og 



. Det var tidkrevende  naboer og beboere. Det 
od i , samt gjentatte foresp  om 

deltakelse.  

Forskingsprosjektets resultater viste  at helt 
tilpasset boligbehov for ulike grupper av ROP-beboere. 

Veien videre 

Veien videre er  ytelsesbeskrivelser, arkitektur og anbefalte teknologier ved ygge og 
e skal Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

(NFR) er 
kommuner i det videre FoU-arbeidet. ige resultater om 
hvorvidt bolig - og livskvalitet for ROP-beboere. F  
sentrale: nye brukermedvirkningsmodeller, arkitektur og teknologi  bokvalitet og 
kostnadseffektivitet, og brannsikring av boliger.  

 

 

 


