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– Ny velferd



Helse- og omsorgsavdelingen – utgjør 40 % av totalbudsjett 2019 og har 
ca. 1350 årsverk

https://app.powerbi.com/reports/13fdd7e8-fe2e-42c9-adba-cb2c58b4d10e/ReportSection1cb153a3dcbc7e099077?pbi_source=PowerPoint
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Tildelingskontoret Stab

Hj.tj.omr Rønvik, Nordsia
Kjerringøy, Værran
Bo-Godt

Hjemmetjenesten
Nord

Hj.tj.omr Skjerstad, Misvær
Furumoen sykehjem
Lysthushaugen
Skjerstad dagsenter
Inn På Tunet

Hjemmetj. Skjerstad/
Furumoen sykehjem

Hj.tj.omr Sentrum,
Vestbyen, Østbyen
Bodøsjøen, Alstad
Nattjenesten
Sykepleiervakta

Hjemmetjenesten
Sentrum

Hj.tj.omr Tverlandet,
Saltstraumen, Mørkved
Sørgjerdet bokollektiv
Tverlandet bo- og servicesenter
Tverlandet dagsenter
Straumbo

Hjemmetjenesten
Øst

Hjemmetjeneste
kommunedekkende
Villa Vekst
Vebjørn Tandbergsvei 14
Hålogalandsgata 131

Oppfølgingstjenesten
psykisk helse og rus

Rehabiliteringsavdelingen

Fysioterapitjenesten
Avt.basert fysioterapi
Logopedtjenesten

Avd for fysioterapi og logopedi

Ergoterapitjenesten
Hverdagsrehabilitering
Hukommelsesteam
Kommunal hørsels- og synskontakt

Avd for ergoterapi og hverdagsmestring

Frisklivssentralen
Seniorhelse

Avd for folkehelse

Hjelpemiddelteam

Avd for tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi

ReHabiliteringstjenesten

Hjemmetjenester Boligkontoret

Sentrum sykehjem Mørkved sykehjem

Bokollektiv GmlRv 18
Hjemmetj GmlRv 18, 5.-7.etg

Stadiontunet sykehjem
og bokollektiv

Hovdejordet sykehjem
Vollsletta sykehjem

Korttid-/avlastn-/langtidspl
Ø-hjelp døgnopphold
Sølvsuper aktivitetssenter
Stadiontunet dagsenter
Sentrum dagsenter

Sølvsuper helse- og
velferdssenter

Produksjonskjøkken Mørkved sykehjem
Produksjonskjøkken Stadiontunet sykehjem
Produksjonskjøkken Furumoen sykehjem
Mottakskjøkken Sentrum sykehjem
Kantina Rådhuset/Vollen

Kjøkken

Sykehjem

Stab
Mottak og Jobbsenter
Oppfølging I
Oppfølging II
Marked og Samfunn

NAV

Villa Vinkel
Lillebølgen
Lillevollen
Vollveien 26
Notveien aktivitetssenter
Stadion avlastning
Tiurveien avlastning
Symra dagsenter
Ramnflogveien 1-11
Støttekontakt og
privatavlastning
Kongensgate 14
2. og 3. etg
Kongensgate 14
4. og 5. etg
Garnveien
Trollmyra bokollektiv
Rønvikveien
Vollsletta 10

Miljøtjenesten

Miljøtjenester

Legetjenesten, kommuneoverleger
Vaksinasjons- og smittevernkontor
Fengselshelsetjenesten
Havna legesenter
Rønvik legesenter
Bodø legevakt
Krisesenteret i Salten
Bolig NU
Psykologtjeneste for voksne

Helsekontoret

Kommunaldirektør

Helse- og omsorgsavdelingen



Institusjonsområdet
• 6 virksomheter
• 18 avdelinger
• 261 langtidsplasser
• 53 Korttidsplasser
• 5 lindring-7 KAD
• 30 plasser 

bokollektiv
• 42 dagplasser 

fordelt på 3 
dagsenter

• Kjøkkenvirksomhet 

• Ramme 333 mill
• 473 årsverk
• 600 ansatte
• Gj snitt st størrelse 

67,66 %
• Andel heltid 29,75%
• Sykefravær 10,2 %



Miljøtjenesten 

• Personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse med behov for langvarige, 
koordinerte tjenester og habilitering

• En virksomhet med 9 avdelinger

• Helsetjenester og praktisk bistand i hjemmet
– kommunalt eid bolig med døgnbemanning
– Privat eid bolig

• Avlastning
– Institusjon 
– Privat 

• BPA
– Kommunale
– Eksterne firma 

• Aktivitetstilbud/ Sfo
• Støttekontakt 

• Ramme 251 mill

• 310 årsverk

• 450 ansatte

• Gj.snittlig stillingsstørrelse 75,3%

• Andel heltid 51,1%

• Sykefravær 10,4 %



Hjemmetjenesteområdet
• 6 virksomheter
• Rehabilitering og tidlig innsats
• Oppfølgingstjenesten psykisk helse 

og rus
• Hjemmetjenesten Nord,       

Sentrum Øst 
• FurumoenSykehjem/Skjerstad  

Hjemmetjeneste
• 20 sykehjemplasser- Furumoen
• 16 rehabiliteringsplasser
• 22 plasser kollektiv  Sørgjerdet og 

Straumbo
• 34 leiligheter i bofelleskap HGT 131 

og Vebjørn Tandbergs v 14
• Aktivitetetsenter –

Tverlandet/Skjerstad
• Dagsenter – Tverlandet 
• Inn på tunet – Skjerstad 

• Villa Vekst
• Friskliv, ergo- fysioterapi, 

seniorhelse, hverdagsrehabilitering,
Hjelpemiddelteam,  
hukommelsesteam, ruskonsulenter
hjemmesykepleie, praktisk bistand

• Brukertall :
• Hjemmetjeneste : ca 1500
• Rehabilitering : 1108+660

• Ramme : 380 725 446 mill
• 411 årsverk 
• 517 Ansatte
• Gj snitt st størrelse 76,7
• Andel heltid  :47,3
• Sykefravær 10,2



Felles utfordringer
• Rekruttering
• Bruk av 

kompetanse
• Sykefravær
• Deltid
• Vold og trusler
• Utfordrende adferd

• Samhandling 
mellom nivå

• (Vekst i 
tjenestebehov)

• (Balansere 
forventninger fra 
innbyggerne mot 
det som er realistisk 
å få av tjenester)



Drivere frem til 2030: er de tilstrekkelig akseptert? 

• Sykdokmsutvikling

• Demografisk utvikling

• «Skyven» fra spesialist- til 
primærhelsetjeneste

• Veksten i oppgaver

• Kampen om arbeidskraften

• Trangere økonomiske rammer

Men: 50 % av de som mottar tjenester er 66 år 
eller yngre, og denne gruppen øker mest nå!



Sykdomsutvikling: Flere eldre og multi-syke 
innbyggere

 Flere eldre, og flere friske eldre 

 Økende sykelighet blant eldre
• Forlenget levetid
• Bedre diagnostikk
• Bedre behandling

 Flere eldre medfører flere kronisk syke

• Halvparten av norske pensjonister har hjerte/ karsykdommer, og 
like mange har sykdommer i muskel- og skjelettsystemet 

• I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil 
antallet fordobles fram mot 2040 https://nasjonalforeningen.no



Status i dag: Flere og mer komplekse 
oppgaver til kommunene

 Stadig flere pasienter overføres fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunene, samtidig som disse pasientene har stadig mer 
krevende og sammensatte diagnoser

 Som følge av endret prioritering i sykehusene, med bl.a. mer 
poliklinisk behandling og kortere liggetid, har kommunene fått 
flere oppgaver knyttet til oppfølging og viderebehandling
etter sykehusopphold



2030: Skyven fra sykehus til kommuner blir stadig 
større og mer kompleks



Demografi spiser strategi til frokost

Kilde SSB – økonomiplan 
Bodø kommune



Demografi = 1) økt vekst i brukere/pasienter 

Kilde: Sintef Helse

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 %



Demografi = 2) økt behov for PLO 
tjenester



Demografi = 3) økte kostnader



Demografi = 4) økt behov for kompetanse

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/tjenestebehov2/id2507961/


Kampen om kompetanse



e-Helse AnsatteBygg Økonomi

• Soner/Baser/ 
Bygg som 
bidrar til 
bærekraftig 
drift

• Rekruttere og 
beholde

• Nye yrkesgrupper
• Økt utdannings-

kapasitet
• Sykefravær
• Økt heltidskultur
• Jobbglidning
• Endringskompeta

nse

• Sikre 
økonomisk 
bærekraftige 
tjenester

• Forutsigbare 
rammevilkår

• Utvikle bedre 
indikatorer for 
tjeneste-
produksjon og 
behov

Organisering

• Utvikle og vri 
tjenestenivå og 
innhold

• Oppfølgning i 
helsevakt

• Virtuell avdeling
• Samarbeid NLSH
• Kvalitetsnivå

• Felles journaler
• Digitalisering 

der vi ser 
gevinst

• Ta hurtig i bruk 
vellykkede eks.

• Samhandling 
NLSH, H-dir, E-
dir og KS

Samhandling: 
politikk, ansatte, innbyggere (kommune 3.0) og eksternt

Strategiske suksessfaktorer / muliggjørere

Hva gjør vi: Smart Helse 2035

Bruker / pasient

• Økt 
egenmestring

• Forebygging
• Frivillighet



Kommunaldirektørens orientering
• Helsehus; sak direkte i Formannskapet

• Sykefravær 11,2 %. Snitt i landet 11,9 %

• Kostnader innleie / overtid og merforbruk på tjenester til brukere / pasienter

• Etablering kvalitet/ utviklingskontor jfr. sak om avvik 2018 

• Smart Helse 2035

• Heltidskulturprosjekt

• Økonomi – driftstilpasningsprosess



Nytt Helsehus er mer enn sengeplasser



Sykefravær i 12 kommuner (4.kv 17- 3.kv 18)
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