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Dagens bruk av kommunale helse- og 
omsorgstjenester i Bodø kommune framskrevet til 
2040, prosentvis endring fra 2017

2017 2020 2025 2030 2035 2040

Unike brukere kommunens tjenester 3 576 6 % 19 % 33 % 49 % 66 %

Avlastning i institusjon, plasser 91 7 % 24 % 44 % 63 % 79 %

Dagopphold, plasser 227 9 % 32 % 61 % 93 % 127 %

Langtidsopphold institusjon, brukere 393 2 % 26 % 54 % 89 % 128 %

Rehabilitering utenfor institusjon, brukere 1 437 6 % 20 % 35 % 52 % 69 %

Tidsavgrenset opphold utgreiing/behandling, brukere 518 9 % 30 % 56 % 84 % 114 %

Tidsavgrenset opphold habilitering /rehabilitering, brukere 122 8 % 24 % 39 % 53 % 66 %

Annet bosted, brukere 168 6 % 16 % 27 % 39 % 52 %

Hjemmetjenester i alt, brukere 2 043 6 % 19 % 33 % 49 % 66 %

Hjemmetjenester, daglige gjøremål, brukere 846 7 % 26 % 47 % 73 % 100 %

Kommunale akuttsenger, brukere (2015) 180 9 % 31 % 57 % 88 % 121 %
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Våre framskrivninger støtter i stor grad kommunens 
egne vurderinger i budsjett 2018 – 2021
Underlaget for første tabell viser et noe større behov en rådmannens forslag (+8 i 2025)
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Men det er flere enn eldre som mottar tjenester
50 % er 66 år eller yngre, flest i den yngste gruppa – denne gruppen vokser i behov
Over 90 år mottar så godt som alle en tjeneste fra kommunen 
Ca. halvparten av 80-89 år er ikke registrert som brukere
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Antall årsverk i HO må økes med nesten 30 % innen 
2028
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Bodø må jobbe smartere: Velferdsteknologi må 

integreres bedre i tjenester og systemer
Bedring av kompetanse må øke mer enn antall
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Bodø må jobbe smartere: På parti med brukerne 
Til en god bolig før demens har utviklet seg, viske ut skillet mellom institusjon og bolig, bedre 
mulighetene for at familie og naboer kan bidra, ikke bare boligen, men miljøet rundt, ikke 
passive mottakere av tjenester, men legge til rette for at brukeren kan bidra selv
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Oppsummering

• Behovene vil øke, antallet med behov for tjenester vil øke

• Kravene vil øke, dagens tjenester er ikke gode nok

• Vil kreve mer ressurser til personell, bygg og utstyr

• Vil kreve bedre samarbeid kommune, fastleger, 

spesialisthelsetjenesten, pårørende og naboer

• Vil kreve bedre kunnskap om brukernes behov og om teknologiske 

muligheter
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Teknologi for et bedre samfunn


