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Innledning og mandat
Innledning
Denne rapporten er en oppfølging av «Faglig rapport vedrørende samling av korttidsplasser og nedtrekk av fem
rehabiliteringssengerer».
Ledergruppen i Helse- og omsorgsavdelingen (HO) besluttet, etter behandling av rapporten, å gå videre med
budsjettvedtaket fra 10.12.2020. Det ble derfor opprettet et nytt mandat og en mindre arbeidsgruppe.

Mandat
Formål:
Det skal opprettes en mindre arbeidsgruppe som skal fortsette arbeidet etter den faglige rapporten som ble
presentert for ledergruppen i Helse- og omsorg 15.04.21.
Mål:
Kravet på reduksjon av fem rehabiliteringssenger og etablering i Sølvsuper ligger fast for å nå nedtrekkskravet på
7 millioner per år. Dette er forutsetning for det videre arbeidet. Samtidig er etablering i Sølvsuper nødvendig for å
legge til rette for omsorg pluss i gamle riksvei 18, oppnå de økonomiske kravene og legge til rette for etablering i
helsehuset. Rehabiliteringsavdelingen skal bestå i Sølvsuper. Det skal vurderes hensiktsmessig organisering,
herunder fremdeles underlagt rehabiliteringstjenesten.
Følgende punkter skal diskuteres og være med i en plan for gjennomføring:
1. Det skal etableres en egen plan for kulturarbeid for involverte parter. Dette arbeidet skal pågå kontinuerlig
etter oppstart av denne arbeidsgruppen. Ansvaret for gjennomføring ligger hos virksomhetslederne.
2. Det må etableres et forslag for hvordan lokalene i Sølvsuper kan tilrettelegges slik at de
gir en tilfredsstillende rehabilitering for pasientene.
3. Driften i Sølvsuper må belyses for å se på sambrukseffekter mellom rehabiliteringsavdelingen og de øvrige
avdelingene i Sølvsuper.
4. Bystyret ber om at det legges fram en sak om organiseringen av, og kapasiteten på korttidsplasser,
rehabiliteringsplasser og sykehjemsplasser i kommunen. Gruppen må derfor se på organisering av
korttidsplassene.

Arbeidsgruppe:
Det etableres en arbeidsgruppe som skal utarbeide planen. Følgende personer er bedt om å delta:
•
Raymond Dokmo, kommuneoverlege, leder for arbeidsgruppen
•
Trond Skårn, virksomhetsleder Sølvsuper
•
Erna Wangsvik Hognes, konstituert virksomhetsleder Rehabiliteringstjenesten.
•
Marianne Pettersen, avdelingsleder rehabiliteringsavdelingen
•
Lise Tønnesen, avdelingsleder Sølvsuper
•
Francis Odeh, medisinskfaglig ansvarlig overlege for alle korttidsplasser
•
Ole Fredrik Andorsen, medisinskfaglig ansvarlig lege på rehabiliteringsavdelingen
•
Marit Larsen, leder tildelingskontoret
•
Merete Skille, leder økonomikontoret
•
Mona Karlsen, rådgiver HO stab

Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud vil bli inkludert iht. hovedavtale og arbeidsmiljøloven.
Planen skal leveres kommunaldirektør senest 10. juni.

Oppsummering av arbeidet i gruppen
Det har vært gjennomført fire møter i arbeidsgruppen hvor de to siste møtene dessverre ble noe amputert grunnet
streik. De fleste var likevel til stede på alle møtene.
Det har vært arbeidet mest med punkt 1 i mandatet som omhandlet kultur. Virksomhetslederne fra
Rehabiliteringstjenesten og Sølvsuper har utformet en kulturplan som er vedlagt her og som skal følges opp i
etterkant. Gruppen har bidratt med innhold i planen. Det har kommet opp flere gode forslag med tidsfrister som er
nødvendig for å skape en god og felles kultur når rehabiliteringsavdelingen etableres i Sølvsuper.
Underveis i arbeidet er det gjennomført personalmøter med ansatte i rehabiliteringsavdelingen og Sølvsuper HVS.
I møtene stilte kommunaldirektør, områdeleder og prosjektleder. Gruppen mente dette var et helt nødvendig tiltak
for å skape forståelse for kuttene og arbeidet videre med involvering. Gruppen anså derfor at punkt 2 og 3 i
mandatet ble utsatt inntil personalmøtene ble gjennomført. Dette for å involvere de ansatte i større grad både med
tanke på utforming og plassering i Sølvsuper. Når dette arbeidet er gjennomført er det aktuelt å be Utvikling og
eiendomsavdelingen (UE) om bistand for å få gjennomført tiltakene i Sølvsuper.

Vurderinger
Gruppen er enig i at en flytting vil kunne gi innbyggerne i Bodø et bedre totaltilbud ved å samle korttidsplassene i
Sølvsuper HVS. En vil få et bedre fagmiljø totalt sett. Innbyggerne vil slippe å flytte mellom to lokalisasjoner
dersom de havner i «feil» korttidsavdeling. Lokalene i Sølvsuper er ikke optimal for rehabilitering, men ved hjelp av
UE er det en del som kan gjøres for å bedre lokalene.
Når det gjelder selve nedtrekket har gruppen vurdert at det er mulig å gjennomføre fra september 2021. Det er
ønske fra Rehabiliteringsavdelingen å beholde noe personell i en overgangsfase til utgangen av året. Dette ble
tilsluttet av ledergruppen i HO og arbeidet med dette startes umiddelbart. Selve nedtrekket til 11 senger skal være
effektuert 10.09.21.
Gruppen anbefaler å rendyrke Sølvsuper HVS til et korttidssenter og anbefaler derfor å starte en prosess rundt
dette.
Kulturplanen settes i verk og arbeidet med å se på lokalenes utforming og organisering startes umiddelbart.

