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Innledning

I arbeidet med Helse-, omsorg og sosialplan 2020 – 2030 «Bedre helse for alle» og forprosjekteringsarbeidet med planer om 
omsorgsboliger og Helsehus har man ser et stort behov og nødvendighet å nøye vurdere dagens tjenestetilbud og vurdere 
fremtidens behov. Med bakgrunn i dette behovet har prosjektleder i samråd med styringsgruppa for «Bedre hele for alle» påtatt 
seg ansvaret med å gjennomarbeide en analyse og vurdering av helse- og omsorgstjenestene i Saltdal kommune i planperioden. 
Dette vil være med på å sikre et sterkt fundament for de strategiske retningsvalgene Saltdal kommune skal ta innen helse, omsorg
og sosialfeltet, kunnskapen vil gi Saltdal kommunestyre et godt grunnlag for prioriteringer i fremtidens tjenester.

Analysen tar utgangspunkt i demografiske framskrivinger, trender og utvikling i helse- og omsorgssektoren og dagens 
tjenestetilbud. Det er tatt i bruk en rekke statistikker og publikasjoner for å underbygge analysen med kvalitative og kvantitative 
data. Gjennomgående i analysen oppsummeres det med forslag på strategiske valg som vil være retningsgivende for 
satsningsområdene i «Bedre helse for alle».

I arbeidet med «Bedre helse for alle» har det vært gjennomført en dialogkafe med frivillige, tillitsvalgte, ansatte, pårørende, 
brukere, interesseorganisasjoner og andre som har gitt viktige og gode innspill til planen, disse innspillene er tatt hensyn til og 
mange av de er implementert inn i analysens oppsummeringer. Dette har gitt arbeidet med planen en viktig dimensjon –
brukerstemmen!  Medbestemmelse og involvering i planlegging av fremtidens tjenester er nødvendig og viktig.

Selv om rapporten er utfyllende på mange områder vil det være videre behov for vurderinger av organisasjonen, de ulike 
strukturene, bemanningsmessige forhold, arbeidsrutiner, dimensjonering, økonomi og av de ulike tjenestene.

Saltdal august 2019

Stein Ole Rørvik

Kommunalleder Helse og Omsorg

Saltdal kommune – Imøtekommende –
Løsningsfokusert - Ansvarlig



Vurdering av fremtidens organisering av helse- og omsorgstjenester i 
Saltdal kommune. 

Rapporten inneholder et sammendrag av funn og anbefalinger,  en 
innledende del, samt hoveddel med detaljerte utredninger:

Kap.1 Metode

Kap.2 Trender og utvikling i helse og omsorgssektoren

Kap.3 Demografisk framskriving for Saltdal kommune

Kap.4 Framskriving av helse og omsorgstjenester 2018-2030

Kap.5 Analyser og tjenesteutvikling



Sammendrag av funn (1)

Befolkningsframskrivingen viser at Saltdal kommune vil få en reduksjon i befolkningen totalt 
men en markant økning i antall eldre fram mot 2030. Brutt ned på årlig vekst viser det om lag 
20 flere personer i gruppen 67 år eller eldre pr år. Antall innbyggere 80 år eller eldre vil øke 
gradvis fra 258 i 2018 til 442 i 2030. 

Den største utfordringen dette gir for tjenestene er at det med dagens organisering og 
innretning av tjenestene ikke vil være nok personell med tilstrekkelig kompetanse til de som 
trenger det i årene fremover.

Dagens måte å organisere og dimensjonere tjenestene på vil heller ikke være økonomisk 
bærekraftig for kommunen. Dersom kommunen fortsetter å gi tjenester på samme måte som i 
dag, så vil både budsjetter og antall ansatte innen helse og omsorg dobles frem til 2030 og 
ganges med ca 2,5 fram til 2040. 

En slik økning av ressursinnsatsen er ikke bærekraftig. Gapet mellom ressurser og behov fram 
mot 2030 vil i stor grad måtte dekkes gjennom effektivisering og endring av tjenestene.



Sammendrag av funn (2)

Saltdal har høyere utgifter til helse- og omsorgstjenester enn 
sammenlignbare kommuner. Dette kan skyldes først og fremst et høyt 
forbruk av tjenester til psykisk utviklingshemmede i omsorgsboliger, 
høyt kostnadsbilde på institusjon og mange lokasjoner.

Saltdal har til sammen høy dekningsgrad for heldøgns omsorgsplasser 
for personer over 80 år, jevnt fordelt med omsorgsboliger og 
institusjon. Det kan se ut som lavere omsorgsnivå ikke er tilstrekkelig 
utnyttet, og at det i større grad bør være mulig å tilby hjemmetjenester 
istedenfor institusjonsplass for brukere med behov for tjenester.

Det er utviklet fire scenarier med framskriving og dimensjonering av 
eldreomsorgen i Saltdal fram til 2030. Analyse, vurdering og 
konsekvens av hvert scenarie er vist. 



Sammendrag av funn (3)

Det er identifisert seks strategiske områder for utvikling av 
framtidens helse og omsorgstjenester:

1. Tilpasse tjenestene til framtidens brukerbehov
2. Styrke arbeidet med brukermedvirkning
3. Rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og 

ledere
4. Lokalisere og dimensjonere tjenestene hensiktsmessig
5. Organisere tjenestene hensiktsmessig
6. Forbedre virksomhetsstyring

Mer grundig kan leses under det enkelte tema i rapporten.



1
Metode



1. Metode

Analysene bygger på den demografiske utviklingen og de økonomiske ressursene, og tar sikte på utvikling av tilbudet i 
et perspektiv frem til 2030. 

Metode for innsamling av data om dagens helse- og omsorgsvirksomhet i kommunene har vært tredelt; 

• Dokumentgjennomgang; budsjett og regnskapssystemer, plandokumenter, bemanningsplaner o.l

• Kvantitative analyser ved innhenting av Kostra tall, nasjonale kvalitetsindikatorer, frieinntekter.regjeringen.no, 
folkehelseprofil og andre offentlige kilder.

• Det er også innhentet kvalitative data med samtaler og etterspurt data fra Tildelingskontor, Bemanningskontor og 
ledere

• Arbeid fra fem temagrupper i forbindelse med arbeidet med «Bedre helse for alle», kommende helse-, omsorg- og 
sosialplan.

• Innspill fra dialogkafe 19.05.19 i forbindelse med arbeidet til kommende Helse-, omsorg- og sosialplan

• Nasjonale føringer og retningslinjer, folkehelseoversikten for Saltdal kommune, nasjonal folkehelsedokumentasjon

• Innhenting av informasjon fra andre kommuner

Metodiske utfordringer har vært at tall for kostnader, antall årsverk og antall plasser i ulike boformer er noe forskjellig i 
ulike kilder. Dette skyldes at tjenestene er organisert ulikt og at opplysningene er skrevet på forskjellige måter i 
dokumenter. En ser også utfordringer med registreringspraksis til offentlige myndigheter. 

Så langt som mulig er tallgrunnlaget kvalitetssikret i analysene. Men det kan forekomme avvik i tall, uten at dette har 
betydning for de langsiktige analyser og vurderinger. 



2
Trender og utvikling i helse og 
omsorgssektoren

2.1 Økt andel eldre
2.2 Individuelt tjenestetilbud
2.3 Nasjonale føringer



2.1 Økt andel eldre fører til at det må legges til rette for at innbyggere

kan bo hjemme så lenge som mulig

Økt andel eldre og 
syke gir flere brukere av 
tjenestene per innbygger 

enn i dag

Det blir relativt sett 
færre innbyggere i 

arbeidsaktiv alder

Kostnadene og utføring 
av tjenester må bæres

av en stadig mindre del 
av innbyggerne

 Økt andel eldre er ikke en utfordring i seg selv

 Det å leve lenger er positivt, og de fleste eldre klarer seg selv eller med lite 
tjenester. Det er hovedsakelig eldre over 80 år som er storforbrukere av 
helsetjenester

 Utfordringen er å legge til rette slik at innbyggerne kan bo 
hjemme oppleve den gode hverdagen å lenge som mulig



2.2 Den enkeltes livssituasjon og behov må bli vurdert individuelt, og 
tjenestetilbudet må tilpasses deretter

Omsorgstrappa er en modell for det kommunale tilbudet av pleie og 
omsorgstjenester i en tiltakskjede

Omsorgstrappa har som forutsetning at de som har behov for tjenester ikke 
er like

Behovet for tjenester må vurderes og tilpasses på det individuelle nivå

Dette åpner for å kunne tildele et bredt spekter av tjenester på Lavest 
Effektive Omsorgs Nivå LEON-prinsippet





3
Demografisk 
framskriving for 
Saltdal kommune

3.1 Befolkningsframskriving
3.2 Tjenesteyting



3.1 Samlet befolkningsutvikling

Kilde: SSB 2018 – mmmm, mellomalternativet
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3.1 Antall personer som er 67 år eller eldre
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3.1 Antall personer som er 80 år eller eldre
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3.1 Forsørgerbrøk

Forsørgerbrøk Justert forsørgerbrøk*

*Justert for uføre

Forsørgerbrøk – utviklingen av forholdet mellom yrkesaktive og pensjonister. Prognosen sammenligner yrkesaktive (her definert som aldersgruppen mellom 
20 og 66 år) og pensjonister (67+ år). Dette er aldersinndelingen SSB benytter.

Justert forsørgerbrøk – tatt hensyn til kommunens uførhetstall. Det er foretatt beregninger av framtidig uførhetstall med utgangspunkt  i andelen uføre per 
31. desember 2017. Tallene er hentet fra NAV

I 2018 er forsørgerbrøken 2,83 - I 2030 vil forsørgerbrøken være 1,97
I 2018 er justert forsørgerbrøk 1,63 – i 2030 vil justert forsørgerbrøk være 1,25



Saltdal vil få en reduksjon i befolkningen 
totalt og en markant økning i antall eldre 
fram mot 2030. 

I faktiske tall dreier det seg om rundt 184
flere personer over 80 år frem mot 2030. 
71% økning



Dersom kommunen fortsetter å gi tjenester på 
samme måte som i dag, så vil både budsjetter og 
antall ansatt innen helse og omsorg dobles frem 
mot 2030 og ganges med ca. 2,5 fram til 2040.

En slik økning av ressursinnsats til helse og 
omsorg er ikke realistisk. Gapet mellom ressurser 
og behov frem mot 2030 vil i stor grad måtte 
finansieres ved å skaffe økonomisk handlingsrom 
gjennom effektivisering av eksisterende tjenester.



Utgiftsbehovet til Saltdal for 
ulike innbyggerkategorier. 
Basert på volumet av 
innbyggere som faller inn under 
hver kategori.
Landsgjennomsnittet er den 
røde streken i midten. 
Kategoriene på venstre side er 
vektet under 
landsgjennomsnittet, de til 
høyre over.

Det er spesielt viktig å bemerke 
seg psykiske 
utviklingshemmede over 16 år 
som er over 100% ift
landsgjennomsnittet og at en 
har flere innbyggere i 
aldersgruppen fra 69 år og opp 
(37%) over landssnittet.

Kilde:frieinntekter.regjeringen.no



Lokalisering av tjenestetilbudet

Fløyveien 12
4 omsorgsboliger

Fløyveien 24
4 omsorgsboliger

Fløyveien 26
4 omsorgsboliger

Fløyveien 20
5 omsorgsboliger/plasser
4 rehabiliteringsplasser
1 avlastningsplass

ROP 
4 institusjonsplasser

Fløyveien 16
3 omsorgsboliger (7 beboere)
1 avlastning barn

Fløyveien 14
3 omsorgsboliger 
(5 beboere)

Fløyveien 51
4 omsorgsboliger 
(5 beboere)

Hovedhuset
Ledelse
Personalbase

Knaggen

Omsorgsboligen
12 omsorgsleiligheter 
(15 beboere)

Heimly
12 omsorgsboliger 
(13 beboere

Saltnes
6 omsorgsboliger
1 BPA
+ 12 hjemmeboende

Sykehjem
39 langtidsplasser
1 KAD
1 Post ob
1 lindrende omsorg

Helsesenteret
Lege
Fysio/ergo/friskliv
helsestasjon

Barneavlastning/bolig

RO-MA
NAV
Barnevern
Innsatstjenesten
adm

Hesteskoen 11
4(3) omsorgsboliger

Hesteskoen 27
5 omsorgsboliger
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3.2 KORRIGERTE BRUTTO 
DRIFTSUTGIFTER PER INNBYGGER 

(234+253+261+254)

261 Institusjonslokaler

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

(253) Helse- og omsorgstjenester i institusjon

(234) Aktivisering- og servicetjenester overfor eldre og personer med
funksjonsnedsettelser

Sammenlignet med 
andre har Saltdal 
kommune mer 
kostbare tjenester. 

Hovedgrunnen for 
et betydelig høyere 
kostnadsnivå på 
helse- og 
omsorgstjenester til 
hjemmeboende er 
knyttet til en høy 
andel psykisk 
utviklingshemmede. 
Samt mange små 
enheter med spredt 
fysisk lokasjon.
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Netto driftsutgifter til hjemmeboende 
brukere (hjemmesykepleie, praktisk 
bistand i hjemmet og omsorgsboliger) pr 
innbygger, har økt med 27,78% i Saltdal i 
perioden 2015-2018. I Nordland er det i 
samme periode en økning på 16,39%

Netto driftsutgifter til institusjon per 
innbygger brukere pr innbygger, har økt 
med 23,23% i Saltdal i perioden 2015-
2018. I Nordland er det i samme periode 
en økning på 27,86%



3.2 Pleiefaktor institusjoner og omsorgssentre med heldøgns bemanning (HOD)

HDO Årsverk 
pleiepersonell

Hvorav årsverk til 
nattevakter

Pleiepersonell uten 
årsverk til nattevakt

Plasser Pleiefaktor 
uten natt

Uten renhold
Uten kjøkken
Uten leder/adm

Omsorgsbolig 
HDO

Samlet

Heimly
Omsorgsboligen

15,65 0 15,65 27 0,57

Fløyveien 20* 11,84 1,77 10,07 5 hdo
5 rehab

1

Institusjon Totalt
Sykehjem**

46,93 5,62 41,31 42 0,98

Skjermet for 
demente

26,25 25 1,05

Somatikk
KAD
Palliasjon

15,06 17 0,88

*Samlokalisert og samdrift med rehabiliteringsavdelingen. Ikke mulig å skille ut data. Resultatet gir ikke et 
riktig bilde av pleiefaktor på hdo-omsorgsbolig. 



3.2 Analyse og vurdering av pleiefaktor
Definisjon pleiefaktor:

«Pleiefaktor er en måleenhet for forholdet mellom registrerte årsverk til pleie og beboerne på institusjon. Det finnes

ikke standard for pleiefaktor i sykehjem, verken i lov eller forskrift. Ifølge en rapport fra Helsetilsynet i 2000,

refereres det til en allment brukt norm på ca. 0,70 uten natt. Pleiefaktor er imidlertid bare en parameter som kan

indikere en sammenheng mellom pasientantall og kvalitet, og må brukes som sådan.” hentet fra RO rapport for

Leikanger kommune 2013

Grunnlagstallene for pleiefaktor kan variere fra kommune til kommune og gjør det vanskelig å sammenligne på tvers av 
kommuner uten å gå nøye inn i hva som er lagt til grunn. Det er likevel vanlig å se på pleiefaktor som et uttrykk for 
ressurser som brukes til pleie og omsorg i institusjoner og helddøgns-bemannede boliger. Pleiefaktoren ligger ofte 
høyere på skjermete avdelinger og i korttidsavdelinger enn på langtidsavdelinger.

Pleiefaktoren i hod-omsorgsboliger ligger betydelig lavere en i institusjon. Her ligger det et handlingsrom i å utforme 
turnuser mer aktivitetsbasert i tråd med vedtak for beboerne og ressursutnyttelse på tvers av tjenester. 
Bemanningsbehovet må henge sammen med funksjonsnivå hos brukerne.

Pleiefaktor henger tett sammen med fysisk utforming av bygg og lokalisering. Det er betydelige begrensninger i de 
fysiske forholdene i heldøgns boliger og institusjoner. Utforming av bygg, størrelsene på mange enheter er små og 
geografiske avstander begrenser i stor grad ressursutnyttelsen og effektiviteten. 

For omsorgsboliger med heldøgns bemanning bør en vurdere sammensetning av grunnbemanning og organisering, 
basert på beboernes vedtak og hjelpebehov. Grunnbemanning kan suppleres med at beboerne får tjenester fra 
hjemmebaserte tjenester slik som det bla gjøre i dag med natt tilsyn.



Analyse og vurdering av pleiefaktor

Pleiefaktoren på sykehjemmet ser ut til å ligge innenfor «normalen» tatt i 
betrakting størrelsen på avdelingene og utformingen av bygget.

Pleiefaktoren er noe høyere på skjermet avdeling for demente noe som er 
normalt.

Potensialet på sykehjemmet ligger i å se på muligheten for å samkjøre flere 
avdelinger for bedre samhandlingen og ressursutnyttelse. Det kan eksempelvis 
være ulike teamorganiseringsmodeller, delegering av ansvarsområder og 
fagutviklingsprogrammer. 



Oppsummering kapittel 3

Demografi

Saltdal vil som landet ellers 
møte demografiske endringer 
med økning i antall eldre og 
reduksjon i antall i yrkesaktiv 
alder. Den største endringen 
skjer fra 2025 og fremover.

Den ene hovedutfordringen 
dette gir for helse- og 
omsorgstjenesten er at det 
med dagens måte å arbeide på 
ikke vil være nok personell med 
tilstrekkelig kompetanse til å 
yte tjenester til de som trenger 
frem mot 2040.

Den andre hovedutfordringen 
er at dagens måte å organisere 
og dimensjonere tjenesten på 
ikke vil være økonomisk 
bærekraftig for kommunen

Ressursutvikling

Saltdal har et betydelig høyere 
kostnader på institusjonsdrift 
enn sammenlignbare 
kommuner selv om 
pleiefaktoren ikke er høy. Det 
kan tyde på feilregistrering i 
KOSTRA, noe som må 
kvalitetssikres.

Pleiefaktoren på sykehjem ser 
ut til å ligge innenfor 
«normalen»

Pleiefaktoren på HDO boliger 
er betydelig lavere en på 
sykehjem. Det ligger et stort 
økonomisk og faglig potensiale 
med å utvikle tilbudet

Tjenesteyting

Helse og omsorgstjenesten i
Saltdal er spredt på mange 
geografiske lokasjoner. 
Variasjonen i antall
plasser i hvert bygg fra 4 til 42, 
særlig utfordrende er at 11 av 
botjenestene har et sted 
mellom 4 og 6 boenheter.

Kommunen har et høyere 
forbruk av helse- og 
omsorgstjenester enn
sammenlignbare kommuner. 
Dette kommer til dels av at 
kommunen er vertskommune 
for psykisk utviklingshemmede, 
geografiske lokasjoner og 
utformingen av byggene.

Saltdal kommune har en høy 
andel personer som bor i bolig 
med heldøgns omsorg enn i 
sammenlignbare kommuner.



4

Framskriving av helse og 
omsorgstjenester 2018-2030
4.1 Utviklingstrekk i helse og omsorgstjenesten

4.2 Dekningsgrad i eldreomsorgen

4.3 Framskriving av helse og omsorgstjenester i 
eldreomsorgen

- Scenario 1: nullalternativ, ingen endring fra 
dagens situasjon

- Scenario 2: Dekningsgrad 27%, andel 
institusjon 35%

- Scenario 3: Dekningsgrad 24%, andel 
institusjon 35 %

- Scenario 4: Dekningsgrad 21%, andel 
institusjon 35%

4.4 Oppsummering



4.1 Utviklingstrekk i helse- og omsorgstjenesten

De fleste utviklingstrekk og framskrivinger for kommune-Norge som helhet tyder på at morgendagens
brukere blir flere enn før, de vil være i alle aldersgrupper og ha et mer sammensatt omsorgsbehov (St.mld 29)

Når det gjelder sykdomsbyrde vil det sannsynligvis være de ikke-smittsomme sykdommene som KOLS,
hjerte- og karsykdommer, kreft, muskel- og skjelettplager, psykiske helseplager, rusproblemer og demens
som vil utgjøre hovedutfordringene. Slike sykdomspanorama forutsetter et organisering av helse- og
omsorgstjenestene som tilbyr flerfaglig oppfølging over tid, fokus på mestring og hverdagsrehabilitering,
samtidig med at personen bor hjemme. Utviklingen vil stille krav til både kapasitet og kompetanse. Det vil
ikke bare stilles krav om økt kompetanse men også annen kompetanse.

Utviklingen vil stille krav til samarbeid, innovasjon og utvikling av tjenesten i tråd med de endrede behovene.
Mange av de fremtidige brukerne vil ha behov for flere tjenester over lang tid, noe som vil utfordre kommunen
på en mer teambasert- og flerfaglig tjenesteyting. F.eks vil man se en utvikling hvor brukere i større grad må
bo hjemme med mer krevende og komplekse tilstander. Disse vil ha behov for mer avanserte hjemmetjenester, 
som mer legetjenester, mer fysioterapi, og også annen helse- og sosialfaglig kompetanse, i
tillegg til sykepleie. Dette vil utfordre det etablerte skillet mellom helse- og omsorgstjenester i kommunen.
Framtidas helsetjenester må arbeide annerledes, det må samarbeide bedre og det er behov for nye
organisatoriske løsninger som bedre vil reflektere det nye utfordringsbildet.

Et viktig virkemiddel som holdes fram i st.melding 26 "Fremtidens primærhelsetjeneste" er samlokalisering.
Samlokalisering av tjenestene i helse- og omsorgstjenesten er et viktig skritt for å gjøre tjenestene mer
helhetlige for brukere, og legger til rette for bedre samhandling mellom de ulike personellgruppene.



4.1 Utviklingstrekk i helse- og omsorgstjenesten - Hvilke boformer 
kommunen velger er et verdivalg

Det forventes at framtidas brukere vil ha andre ressurser å møte sykdom, 
funksjonsnedsettelse og problemer med. Dette gjelder de nye generasjonene eldre som 
forventes å leve lenger og møte alderdommen med bedre økonomi, høyere utdannelse, 
bedre helse, bedre IKT-kompetanse og helt andre materielle forhold sammenliknet med 
generasjoner før dem. En 80-åring i 2000 og en 80-åring i 2030 vil derfor ikke være det 
samme. Fordi den enkelte bruker vil ha ulike ressurser for å møte alderdom og sykdom, 
må man forvente at både brukere av tjenestene, og brukeres familie og omgivelser vil ha 
andre forventninger til de kommunale helse– og omsorgstjenestenes evne for å støtte opp 
om, og tilpasses disse.

Krav om individualisering i type tjenester og tiltak, tjenestene skal ikke gis som et 
gruppetilbud (for eksempel til eldre).

For å bygge opp under selvstendighetsaspektet, skal tjenesten fokusere på den enkeltes 
egenevne til å mestre, samtidig som tjenesten skal gi trygghet for nødvendig hjelp, tilsyn 
og pleie. For mye hjelp vil i et slik perspektiv oppfattes å ha like negative effekter som for 
lite hjelp.

Boformen som den enkelte tjenestemottakeren bor og lever i er medvirkende for 
opplevelsen av selvstendighet, normalitet og verdighet. Omsorgsboligen som alternativ 
arena til sykehjem er også et uttrykk for kommunenes oppfølging av lovverkets intensjon.



4.1 Utviklingstrekk i helse- og omsorgstjenesten - Hvilke boformer 
kommunen velger er et verdivalg

Tjenestetilbudet innen heldøgns helse- og omsorgstjenester innebærer at du 
skal få de tjenestene du har krav på og behov for, uavhengig hvor du bor. 
Hvorvidt kommunen ønsker å innrette boform for heldøgns omsorg tilbudet 
innen rammene av mer tradisjonell institusjonsdrift som sykehjem, eller om 
kommunen ønsker å legge til rette for at flest mulig brukere får sitt hdo-tilbud 
tilrettelagt i egen bolig vil bli en viktig avveiing i planleggingen. 

Et langsiktig verdivalg må også ta opp i seg spørsmål om kommunen
skal differensiere tydeligere mellom hvilket tjenesteinnhold som skal
knyttes til de ulike boformene med hdo, henholdsvis institusjonsnivå og
omsorgsbolignivå.

Tolker man sentrale politiske føringer, og trender i utviklingen av kommunale 
tjenestetilbud, tyder mye på at mange kommuner velger en dreining i 
innretning av det kommunale hdo-tilbudet i retning av at langtids botilbud 
tilbys i omsorgsboliger med hdo, og korttids botilbud tilbys i form av 
institusjonstjenester.



4.2 Dekningsgrad eldreomsorg

Dekningsgrad

Dekningsgrad sier noe om forholdet mellom antall heldøgns 
omsorgsplasser (hdo) og antall innbyggere i kommunen aldersgruppen 
80+

KS om dekningsgrad

KS har gjennomført en utredning av heldøgns omsorgstilbudet i

norske kommuner, og konkluderer med at begrepet hdo fungerer

som et samlebegrep for svært ulike tilbud når det gjelder typer

plass, hvor plassene blir tilbudt og omfang av tjenesteinnhold og

bemanning.

Eks. på type plasser er langtidsplass, skjermede plasser for

demente, korttidsplass, rehabiliteringsplass og avlastningsplass.

Dette er tjenester som tilbys i ulike boformer som aldershjem,

sykehjem, omsorgsboliger. Tjenesteinnhold og

bemanningsfaktor (ant brukere/ant årsverk) varierer stort.

Pleiefaktor varierer nasjonalt fra 0.2 - 1.5, og også omfang på

vedtak av bistand (timer pr bruker) varierer fra 8.7 - 43.8 timer

pr døgn. Tilbudet innen hdo varierer stort og det foreligger ingen

felles forståelse eller norm for organisering av slike tjenester. En

av forklaringene på dette er at sentrale aktører som SSB og

Husbanken anvender begrepet på ulik måte. Særlig kravene til

personalbase får betydning for hvor stor andel av kommunens

samlede helsetjenestetilbud som defineres som “hdo”.

Saltdal kommune og dekningsgrad

I denne analysen av kommunens behov er det valgt å legge til grunn 
Husbankens definisjon av dekningsgrad. Bakgrunnen er todelt. 1) 
scenariene som legges frem vil kunne legges til grunn for kommunens 
behov mht hdo-plasser (reglement for nedskriving og tildeling av 
tilskudd i Husbanken) og 2) Nasjonale politiske føringer i form av 
stortingsmeldinger og prosjekter peker i retning av en bredere 
forståelse av hdo-begrepet.

Dekningsgrad for Saltdal kommune

De ulike scenariene som skriver fram det framtidige kapasitetsbehovet 
tar utgangspunkt av det som ville defineres som dagens dekningsgrad 
for kommunen (hhv basert på husbankens definisjon)

Antall hdo-plasser: 75 

/antall innbyggere 80+: 258

=Dekningsgrad: 29%



4.2 Dekningsgrad eldreomsorg - Differensiering av 
tjenesteinnhold i kommunes hdo-tilbud

Samtidig med at kommunen skal finne løsninger på et forventet tjenestebehov til et raskt voksende antall eldre og en 
endret sykelighet i befolkningen pålegges kommunen nye oppgaver og nytt ansvar. Hensikten med en slik nasjonal 
dreining i helsetjenesten er å demme opp for en utvikling der de demografiske endringene  vil legge beslag på 
behandlingsplassene i spesialisthelsetjenestene.

Ved å legge til rette for robuste helse- og omsorgstjenester i kommunen søker man å sikre kapasiteten og tilgjengelighet 
på nødvendige behandlingsplasser i sykehusene når antallet eldre øker. 

En viktig del av kommunens innretning vil nødvendigvis ha fokus på å etablere en forståelse for viktigheten av å 
«mestre» for å kunne leve lengst mulig i «eget liv». Mange kommuner har hatt gode erfaringer med en dreining ved å 
omdefinere langtidsplasser på sykehjem til å rendyrke korttidsplasser for medisinsk behandling av sitt hdo-tilbud 
(anbefaling Kaaseutvalget). 

De kommunene i landet som har lavest antall institusjonsplasser (ned mot 7 %), bruker sine sykehjemsplasser bare til 
korttidsplasser. Ofte er det i disse kommunene ledige institusjonsplasser til enhver tid, og disse kommunene satser på 
oppbygging av medisinskfaglig spisskompetanse hos sykepleierne og andre som jobber ved korttidsplassene.

Det har vist seg at dette er en effektiv modell med tanke på mottak av utskrivningsklare pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten. 

De senere årene ser man en trend der mange kommuner har søkt å finne en innretning av sine helse- og 
omsorgstjenester som etterstreber en lignende organisering. For å lykkes med en slik dreining må man differensiere 
tydelig på hva slags tjenesteinnhold og hvilke behandlingsprosesser man velger å organisere gjennom 
institusjonsnivået, og gjennom omsorgsbolignivået i kommunen.



4.2 Dekningsgrad eldreomsorg - Korttids- og 
behandlingsplasser i institusjon

Kommunen har ingen korttidsplasser definert på sykehjemmet, men behov er stort. Man kompenserer 
dette behovet ved å sette inn tiltak i hjemmet eller ved andre hdo-lokasjoner og 
rehabiliteringsavdelingen. For å møte endringene som kom med samhandlingsreformen, og tilpasser 
driften til et fremtidsrettet målbilde er det et behov for å rendyrke korttidsplasser for:

• Utskrivningsklare fra sykehus

• Behandling og stabilisering

• Rehabilitering

• Avlastning

• Tidlig utagerende demente

• Lindrende behandling og palliasjon (avslutning av livet)

Korttidsplasser kan med fordele rendyrkes i form av mer spesialiserte tilbud. I 
framtidig organisering av tjenestetilbudet bør kommunen rendyrke slike tjenester som 
institusjonsnivå.

Drift av korttidsplasser er dyrere sammenlignet med øvrige former for institusjonsplasser. Dette har 
sammenheng med betalingsordningene for korttidsplasser. All den tid kommunen anvender et 
varierende antall plasser til korttidsopphold, medfører dette en praksis som kan gi variasjon i 
inntektsgrunnlaget. Kommuner som etablerer egne korttidsavdelinger erfarer at dette er en innretning 
som gir mer forutsigbar driftssituasjon.



4.3 Introduksjon til framskriving

Hva er fremskrevet?

1. Basert på en rekke nøkkeltall og beregninger (se vedlegg) er det framskrevet behov for helse- og 
omsorgstjenester i Saltdal kommune frem mot 2030 for eldre

2. Framskrivingen ser på bruk av institusjon, omsorgsbolig med heldøgns omsorg og øvrige 
hjemmebaserte tjenester basert på dagens bruk

3. Aktivisering (Kostrafunksjon 234) og institusjonslokaler (kostrafunksjon 261) er ikke inkludert i 
beregningen ettersom de ikke er de største kostnadsdriverne

4. Resultatet av framskrivingen er

1. Antall brukere innenfor ulike helse og omsorgstjenester

2. Dekningsgrad

3. Aggregerte kostnadstall

Som følger av økt tjenesteforbruk når befolkningen øker frem mot 2030

Hva er ikke fremskrevet?

Organisering av tjenestene og lokalisering er ikke tatt høyde for, det er en faktor som må tas med i 
betraktningen når man vurdere framskrivingen. 

Skal man ytterligere detaljere analysen må man detaljanalysere Kostra254 (hjemmebaserte tjenester), 
analyse av IPLOS og legge til alle kostnader. 



4.3 Scenario 1 – nullalternativet. Nåsituasjon, uten endring i 
dekningsgrad og innretning av hdo-plasser

Dekningsgrad 29% 2018 2020 2025 2030

Samlet ant plasser 
hdo

79 80 100 135

Ant 
institusjonsplasser

41 41 52 70

Ant omsorgsboliger
med hdo

38 39 48 65

Antall mottagere av 
tjenester i hjemmet

261 264 332 447

Timer
hjemmetjeneste

33 530* 33 915 42 650 57 423

Estimert kostnad 69 511 652 69 712 622 88 225 924 118 770 464

*Kostra, helsetjenester i heimen 2018



4.3 Resultat scenario 1: samme dekningsgrad som dagens nivå (29,8%)
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Med befolkningsvekst som forespeilet, samt at man forutsetter tilsvarende 
dekningsgrad som i dag på 29%, vil det i 2030 være 446 brukere av helse og 
omsorgstjenester i Saltdal (mot dagens 261 eks. rus, psyk og PU) og kostnadene vil 
øke fra 69,5 MNOK til 118,7 MNOK



4.3 Scenario 2: Moderat endring i dekningsgraden (27%) og 
innretning av HDO plasser (40% / 60%)

2018
(deknings-
grad 29%)

2018 (deknings-
grad 27%)

2020 2025 2030

Samlet ant plasser 
hdo

79 70 71 89 120

Ant 
institusjonsplasser

41 28 28 36 48

Ant 
omsorgsboliger
med hdo

38 42 43 53 72

Antall mottagere
av tjenester i 
hjemmet

261 270 273 343 462

Timer
hjemmetjeneste*

33 530 34 687 34 815 43 808 58 839 

Estimert kostnad 69 511 652 53 624 950 53 825 920 68 668 362 91 868 232

Scenarioet beskriver kapasitetsbehov i eldreomsorgen frem mot 2030 gitt at man går ned på dekningsgrad fra 29,8% til 27%, og 
endrer innretning på fordeling av inst.plasser og HOD omsorgsboliger fra 52% / 48% til 40% / 60%



4.3 Resultat scenario 2: Dekningsgrad 27%. Inst vs HOD 40-60
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Med dette alternativet vil kostnadene i 2030 være 91,6 MNOK. Det tenkes at 
investeringskostnader ved å etablere flere omsorgsboliger dekkes av leieinntekter 
og investeringstilskudd.



4.3 Scenario 3: mer omfattende endring i dekningsgraden (24%) 
og innretning av HDO plasser (40% / 60%)

2018
(deknings-
grad 29%)

2018 (deknings-
grad 24%)

2020 2025 2030

Samlet ant plasser 
hdo

79 62 62 79 106

Ant 
institusjonsplasser

41 25 25 32 42

Ant 
omsorgsboliger
med hdo

38 37 37 47 64

Antall mottagere
av tjenester i 
hjemmet

261 278 278 353 476

Timer
hjemmetjeneste*

33 530 35 713 35 713 45 348 61 148

Estimert kostnad 69 511 652 50 354 986 50 354 986 64 264 040 85 196 760

Scenarioet beskriver kapasitetsbehov i eldreomsorgen frem mot 2030 gitt at man går ned på dekningsgrad fra 29,8% til 24%, og 
endrer innretning på fordeling av inst.plasser / HOD omsorgsboliger fra 52% / 48% til 40% / 60%



4.3 Resultat scenario 3: Dekningsgrad 24%. Inst. Vs omsorgsbolig 40-60
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Med dette alternativet vil kostnadene i 2030 være 85,2 MNOK. Det tenkes at 
investeringskostnader ved å etablere flere omsorgsboliger dekkes av leieinntekter 
og investeringstilskudd.



4.3 Scenario 4: Omfattende endring i dekningsgraden (21%) og 
innretning av HDO plasser (40% / 60%)

2018
(deknings-
grad 29%)

2018 (deknings-
grad 21%)

2020 2025 2030

Samlet ant plasser 
hdo

79 54 54 69 93

Ant 
institusjonsplasser

41 22 22 28 37

Ant 
omsorgsboliger
med hdo

38 32 32 41 56

Antall mottagere
av tjenester i 
hjemmet

261 290 290 363 489

Timer
hjemmetjeneste*

33 530 37 251 37 251 41 697 63 818

Estimert kostnad 69 511 652 47 352 286 47 352 286 60 238 690 80 247 940

Scenarioet beskriver kapasitetsbehov i eldreomsorgen frem mot 2030 gitt at man går ned på dekningsgrad fra 29,8% til 21%, og 
endrer innretning på fordeling av inst.plasser / HOD omsorgsboliger fra 52% / 48% til 40% / 60%



4.3 Resultat scenario 4: Dekningsgrad 21%. Inst. VS Omsorgsbolig 40-60 
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Med dette alternativet vil kostnadene i 2030 være 80,2 MNOK. Det tenkes at 
investeringskostnader ved å etablere flere omsorgsboliger dekkes av leieinntekter 
og investeringstilskudd.



4.3 Oppsummering resultat alle scenarier 2018 - 2030

Scenario 1
Samme dekningsgrad som i 
dag, 29,8%. 

Vekting institusjon vs hod
omsorgsboliger  40-60

Scenario 2
Dekningsgrad 27%

Vekting institusjon vs
omsorgsboliger 40-60

Scenario 3
Dekningsgrad 24%

Vekting institusjon vs
omsorgsboliger 40-60

Scenario 4
Dekningsgrad 21%

Vekting institusjon vs
omsorgsboliger 40-60

2018 2030 2018 2030 2018 2030 2018 2030

Samlet antall plasser HDO 79 135 70 120 62 106 54 93

Institusjonsplasser 41 70 28 48 25 42 22 37

HOD – omsorgsbolig 38 65 42 72 37 64 32 56

Brukere av hjemmetjenesten 261 447 270 462 278 476 290 489

Timer hjemmetjenesten 33 530 57 423 34 687 58 839 35 713 61 148 37 251 63 818

Estimert kostnadsutvikling 69 511 652 118 725 232 53 624 950 91 868 232 50 354 986 85 196 760 47 352 286 80 247 940
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Det er i dette kapittelet skrevet fram fire ulike 
scenarier som representerer fire ulike veivalg 
for fremtidens organisering av helse- og 
omsorgstilbud til eldre i Saltdal kommune. 

Hvert av de fire scenarioene fungerer som et 
målbilde for kommunens videre planlegging av 
bygningsmasse, organisering og 
dimensjonering for botilbudet for somatisk 
syke og eldre.

4.4 Oppsummering



Scenarie 1 skiller seg umiddelbart ut ved at det 
vil være svært avvikende fra forventet framtidig 
budsjett for hdo-tjenestene

Av grafene kan man lese at alle scenarioene 2, 3 
og 4 har et betydelig lavere kostnadsbilde en 
scenarie 1 og kan være økonomisk bærekraftig 
for kommunen mot 2030. Forutsatt at man 
evner å gjennomføre en betydelig 
omstilling av eksisterende hdo-
tjenestetilbud.

4.4 Oppsummering



En endring av dagens institusjonstunge 
botilbud, mot et botilbud som i større grad 
baserer seg på omsorgsboliger med hdo, 
må forventes å være både tid- og 
ressurskrevende for kommunen. Det anses 
å være lite sannsynlig at en vil evne å 
gjennomføre en slik dreining om omstilling 
av tjenestetilbudet innen 2025. Scenario 2 
framstår derfor ikke som et aktuelt 
målbilde.

Begge scenariene 3 og 4

framstår bærekraftige noe lenger fram i tid.

4.4 Oppsummering

Uavhengig av hvilket målbilde som 
velges må det tas høyde for
• Betydelig omstilling av tjenestene i 

form av ny organisasjonsmodell, 
nye arbeidsprosesser og tydeligere 
differensiering i form av praksis for 
tildeling av tjenester, utvikling av 
tjenestetilbud og tjenesteinnhold

• Betydelige 
rekrutteringsutfordringer mht å 
sikre tilstrekkelig tilgang på 
kvalifisert helsepersonell

• Betydelige investeringskostnader 
knyttet til rehabilitering, ombygging 
og nybygg for å dekke arealbehov

Scenario 4 fremstår som et 
målbilde som er nærmeste 
forventet ressursmessig- og 
økonomisk fremtidsbilde for 
kommunen.



5

Saltdal kommune – Imøtekommende – Løsningsfokusert - Ansvarlig

Kvalitativ analyse -
tjenesteutvikling



5. Strategiske områder for utvikling

Med bakgrunn i arbeidet 
med kommende HOS plan, 
gjennomførte analyser, 
innspill fra kafedialog og 
kunnskapsgrunnlag er det 
vurdert 6 strategiske 
områder for utvikling av 
helse og 
omsorgstjenestene.

Denne siden viser 
hovedutfordringene, 
nærmere analyse og 
vurderinger vises på detalj-
gjennomgang nedenfor

Saltdal kommune – Imøtekommende –
Løsningsfokusert - Ansvarlig

1.

Behov for å tilpasse tjenestene til 
framtidens brukerbehov. Spesielt 

behov for kontinuerlig 
forebyggende arbeid, arbeid med 
psykisk helse og rusforebygging, 

rehabilitering blant  eldre og 
demensomsorgen

4.

Det er behov for å lokalisere og 
dimensjonere tjenestene slik at 

bygg og omgivelser understøtter 
god tjenestekvalitet og effektiv 

ressursutnyttelse

2.

Det er behov for å styrke arbeidet 
med brukermedvirkning slik at 

brukerperspektivet kommer 
tydeligere frem i 

kvalitetsutvikling og 
endringsprosesser 

5. 

Det er behov for å organisere 
tjenestene på en slik måte at 

organisasjonsmodellen legger til 
rette for samarbeid og 

ressursutnyttelser på tvers av 
avdelinger, enheter og 

yrkesgrupper

3.

Det er behov for å arbeid 
målrettet med å rekruttere, 

utvikle og beholde kvalifiserte 
medarbeidere og ledere.

6.

Det er behov for bedre 
virksomhetsstyring og bedre 
støttefunksjoner for å kunne 
drive effektive og kvalitative 

gode tjenester



5.1 Tilpasse tjenestene til framtidens brukerbehov – forebyggende arbeid

Primærhelsemeldingen (Meld.St.26) legger opp til mer teambasert organisering av helsetjenestene gjennom
primærhelse- og oppfølgingsteam, samt mer samarbeid mellom kommuner og helseforetak. Hovedgruppen som det
skal fokuseres på vil være brukere med langvarige og /eller kroniske tilstander som fremdeles er selvhjulpne. I dag får
ofte brukere tjenester på grunnlag av diagnose. Dette bør erstattes med en strukturert tilnærming basert på den
enkeltes funksjon og behov. Det innebærer å koordinere tjenester, bruke kunnskapsbaserte prosedyrer og sjekklister,
utarbeide individuelle planer og gi systematisk oppfølging og evaluering av hver bruker.

Forebyggende arbeid kan deles inn i tre nivå

• Primærforebygging innebærer å styrke helsen og hindre at det oppstår sykdom, skade eller lyte.
• Sekundærforebygging handler om å stanse sykdomsutvikling og/eller hindre tilbakefall.
• Tertiærforebygging innebærer å hindre forverring og sikre best mulig mestring og liv med den helsesvikten som foreligger

Effekten av forebyggende arbeid er vanskelig å måle. Det gjøres studier på enkelte områder og for enkelte
brukergrupper, men på et overordnet nivå er det ikke mulig å konkludere med at økt innsats i forebygging vil
resultere i mindre behov for helse- og omsorgstjenester. Forebyggende innsats kan bidra til å utsette behovet
for helse- og omsorgstjenester, eller til å holde personer på et lavere nivå i omsorgstrappen. Velferdsteknologi
kan bidra til at personer med redusert funksjonsevne kan bo lenger i eget hjem. Medisinsk faglig utvikling og
nye behandlingsmuligheter kan bidra til å holde folk friskere lenger. Samtidig vet vi at andel som lever med
kronisk sykdom vil øke og at befolkningen blir eldre.

Nasjonale myndigheter har pekt på at utfordringene helse og omsorgssektoren står overfor også gir nye muligheter for
å utvikle samarbeidet mellom offentlig og privat sektor, møte nye behov med nyskapende aktiviteter og engasjere enda
flere til frivillig innsats. I “Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015-2020)” har regjeringen
spesielt pekt på frivillig innsats i forebyggende arbeid for å redusere ensomhet og fremme trivsel, inkludering, mestring
og mening. Agderforskning har i en rapport fra 2016 sett på erfaringer fra kommuner som har prøvd ut ulike
modeller for samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor. Sentrale erfaringer er at samarbeid med frivillig
sektor er nettverksbygging som krever målrettet arbeid over tid og forankring i hele kommunen. Samarbeidet må være
basert på likeverd og allianser der målet er å samskape gode forebyggende aktiviteter uten å skyve lovpålagte oppgaver
over på frivillige. Spesielt vil det være viktig å tilrettelegge for møtearenaer .



5.1 Tilpasse tjenestene til framtidens brukerbehov – forebyggende arbeid

Trøndelagsforskning har i en studie fra 2014 undersøkt de viktigste hemmende og fremmende faktoren for samarbeid mellom 
frivillig sektor og kommunale pleie- og omsorgstjenester. Her kommer god kommunikasjon og forventningsavklaring mellom 
kommune og de frivillige fram som den viktigste fremmende faktor. Rapporten trekker fram faste møteplasser, 
samarbeidsutvalg eller koordinator fra kommunen som aktuelle tiltak som tilrettelegger for dette.

Kommunen har i sine planer for helse -og omsorgsarbeidet pekt på at flere oppgaver og mindre ressurser innen helse- og 
omsorg gjør det nødvendig å vri fokus bort fra tradisjonell pleie- og omsorgstanke til mer aktiv omsorg, mer forebygging, mer 
rehabilitering, bedre samhandling og større fokus på bruk av pårørende og frivillige. Saltdal kommune har valgt i 
samfunnsplanen “Livet er den beste medisin” som overskrift for satsningsområdet helse og levekår. I dette ligger at kommunen 
ønsker å fokusere på helsefremmende og forebyggende arbeid å få fram at hver enkelt innbygger har et ansvar for egen helse å 
holde seg aktiv og kommunene skal legge forholdene til rette for at innbyggerne kan være mest mulig selvhjulpne i alle livsfaser. 
Kommunen sitt ansvar er å legge til rette for aktivitet, for innsats fra pårørende og frivillige, for veiledning, forebyggende tiltak 
og for faglig gode helse og omsorgstjenester til de som fyller vilkårene for slike tjenester.

Folkehelseprofilen er en oversikt over helsetilstand i norske kommuner og faktorer som påvirker denne. Oversikten
utgis årlig inndelt på kommunenivå, med temaområder som er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende
arbeid. Data er hentet fra kommunehelsa statistikkbank. Folkehelseprofil 2019 for Saltdal viser
høyere forekomst av muskel og skjelett lidelser, fedme, psykiske symptomer og diabetes, samt lavere utdanningsnivå enn 
landssnittet. Dette er urovekkende all den tid skolegang og god helse er inngangsporten til videre utdanning og arbeid for de 
unge. Forebyggende tiltak rettet mot unge griper over flere sektorer og er ikke bare et ansvar for helsetjenesten. Foreldre, skole, 
frivillige organisasjoner, NAV og andre bidrar i arbeidet.

Frisklivssentralen arbeider med alle disse formene for forebygging og kommunen har folkehelsekoordinator som koordinerer 
arbeidet på tvers av sektorer og yrkesgrupper. 
Kommunen har samarbeid med frivillig sektor om ulike aktivitetstiltak og kommunen har som mål og styrke samarbeidet for 
frivillig arbeid i sine helse og omsorgsplaner. Frivillighetssentralen har en sentral funksjon som koordinator og bindeledd for 
kommunen.



5.1 Tilpasse tjenestene til framtidens brukerbehov – forebyggende arbeid

Kommunen bør fortsette det forebyggende arbeidet som er i gang og utvikle dette.

Styrke samarbeidet med frivillig sektor med møteplasser og koordinering fra 
kommunen sin side.

Hvilke oppgaver de frivillige kan bidra med må avklares i dialog mellom kommunen og 
frivillig sektor. Eksemplene er mange, se til eldrereformen «Leve hele livet»

Folkehelsekoordinator, friskliv og Frivillighetssentralen må være sentral i dette 
arbeidet.

Frisklivressurs økes fra 50% til 100% stilling. Samkjøre friskliv og folkehelsearbeidet.

Etablere «samfunnskontakt»* som skal være bindeledd og koordinator  mot nærmiljø, 
familie og pårørende, frivillige, Frivillighetssentralen og andre i lokalsamfunnet. Målet 
er å mobilisere og styrke samarbeidet med skole, barnehage, organisasjoner og 
sivilsamfunn.

*Leve hele livet, Meld. St 15 – Aktivitet og fellesskap



5.1 Tilpasse tjenestene til framtidens brukerbehov – psykisk helsearbeid og 
forebyggende arbeid

«Sammen om mestring»* veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne 
definerer krav og forventninger til kommunen:
- Tjenestene bør organiseres og utformes i et bruker og mestringsperspektiv
- Helhetsperspektiv – tjenestene og tjenestenivåene må samarbeid
- Psykisk helse og rus må sees i sammenheng

Psykisk helsefeltet og rusfeltet krever en flerfaglig tilnærming. Ingen enkelt faggruppe vil 
kunne utvikle nødvendige dybdekunnskap på alle kunnskapsfeltene. Vold og traume, 
forebygging av selvmord og selvskading, samt vold i nære relasjoner.

Kommunen har plikt til å sørge for nødvendige oppfølgingstjenester i bolig. Aktuelle 
tjenester er blant annet råd og veiledning, helsetjenester i hjemmet, og personlig assistanse, 
herunder praktisk bistand og opplæring. Disse tjenestene kan for eksempel ytes fra 
hjemmetjenesten, herunder hjemmehjelp og hjemmesykepleie, eller fra psykisk 
helsetjeneste, rustjeneste eller øvrige helse- og omsorgstjenester. 

Det er den enkeltes individuelle behov som er utgangspunktet for hvilke typer tjenester 
kommunen skal yte i bolig. Det kan dreie seg om behov for en enkelt type tjeneste, eller 
behov for en rekke ulike og samtidige tjenester. Det sosialfaglige arbeidet er en sentral del av 
kommunens ansvar for oppfølging i bolig.

*https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sammen-om-mestring-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-
rusarbeid-for-voksne

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sammen-om-mestring-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne


5.1 Tilpasse tjenestene til framtidens brukerbehov – psykisk helsearbeid og 
forebyggende arbeid

Psykisk helsearbeid og rusforebyggende arbeid er et nasjonalt satsningsområde. Om 
lag en sjettedel av den voksne befolkning har til enhver tid et psykisk helseproblem 
og/eller et rusproblem, og forekomsten forventes å øke. Angst og depresjon er de 
vanligste lidelsene. Redusert livskvalitet, økt dødelighet, sykefravær og uførepensjon 
er blant de viktigste følgene av psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer. 
Helsedirektoratet har i den nasjonale veilederen “Sammen om mestring” fra 2014 pekt 
på utfordringer og muligheter i lokalt psykisk helsearbeid og rusforebyggende arbeid. 
Det er en forventning fra nasjonale myndigheter at kommuner og helseforetak 
videreutvikler og forbedrer tjenestetilbudet innen psykisk helse og rusforebygging.

Arbeid med psykisk helse og rusforebygging er organisert i to. Innsatstjenesten med 
fokus på mestring og forebygging og ROP bolig med fokus på personer med tyngre 
ROP lidelser. Innsatstjenesten er bemannet på dagtid mens ROP boligen har et 
heldøgnstilbud. 
Mål og tiltak for rusfeltet er nedfelt i ruspolitisk handlingsplan vedtatt i 2018. Arbeid 
med psykisk helse er ellers omtalt i flere planer.

Innsatstjenesten har 2,93 faste årsverk og 1,5 prosjektstilling. Kommunen har 
forpliktet seg til å finansiere prosjektstillingene som en del av kommunens 
rammetilskudd. 

ROP boligen har 12,44 faste årsverk som drifter ROP institusjon med 4 boenheter i 
tillegg til tjenester for hjemmeboende.

Knaggen aktivitetssenter organiserer dagtilbud for brukergruppen

I forbindelse med OU-evaluering og Tilpasning 2019 er det gitt et oppdrag for å evaluere tjenestene før en beslutter hva en skal gjøre videre med 
dimensjonering og organisering av enhetene.

Arbeidet med psykisk helse og rusforebygging vil være en viktig del av helse- og omsorgstjenestene framover. Kostnadene med organiseringen av 
tjenesten samt drive en liten institusjon for brukergruppen har et høyt kostnadsbilde. En bør samlokalisere og vurdere å organisere tjenesten 
sammen med andre tjenesteområder i kommunen for å hente ut synergieffekter og dele kompetanse.

Samlete ressurser ROP og innsatstjenesten
• Budsjett 11 868 012
• Årsverk 16,87 (1,5 prosjektstyrt)
• 24 ansatte
• Brutto driftsutgift pr innbygger*

• Saltdal 2 529 nok
• Landet u/oslo 582 nok
• Nordland 363 nok
• Meløy 416 nok

*Beregning (Saltdal regnskap 2018 ROP-innsatstjenesten / antall innbygger), er ikke KOSTRA registrerte opplysninger. Øvrige kommuner Kostra-registrerte tall. 
Sammenligningsgrunnlaget kan være svakt.



5.1 Tilpasse tjenestene til framtidens brukerbehov – psykisk helsearbeid og 
forebyggende arbeid

Samlede ressurser for Innsatstjenesten og ROP-tjenesten ser ut til å være høy 
sammenlignet med andre. En bør samlokalisere og vurdere å organisere 
tjenesten sammen med andre tjenesteområder i kommunen for å hente ut 
synergieffekter, dele kompetanse innen miljøterapi og effektivisering av 
tjenesten. Etablere en flerfaglig tilnærming.

En må vurdere kommunens ressursinnsats opp i mot hvilke effekter 
«interkommunalt ambulerende ettervernsteam» vil gi. Dette er pr tiden 
under etablering i regi av Regionrådet.

Omdefinere ROP boligen fra institusjon til trygghetsplasser og 
omsorgsboliger.  

Kommunen må kartlegge egen kompetanse og vurdere om en har et 
differensiert og dekkende tjenestetilbud, også i samarbeid med andre.



5.1 Tilpasse tjenestene til framtidens brukerbehov – Rehabilitering av eldre

Rett til nødvendig rehabilitering er hjemlet i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. 
Formålet er å yte tjenester som kan bidra til å stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjon og mestringsevne, 
likeverd og deltakelse. Det skilles ikke mellom rehabilitering utført i hjemmet og rehabilitering utført i institusjon. Det er 
ingen krav om egne rehabiliteringsplasser i institusjon, i tråd med den overordnede intensjonen om å bo lengst mulig i 
eget hjem har flere kommuner utviklet hjemmerehabilitering.

Fysioterapeutene og ergoterapeuter sørger for rehabiliteringstilbudet til hjemmeboende. Disse jobber for at folk kan bo 
hjemme lengst mulig - og i størst mulig grad mestre sine liv med redusert funksjonsnivå. Flere kommuner har de siste 
årene tatt i bruk arbeidsmåten “hverdagsrehabilitering” i rehabilitering til hjemmeboende. Hverdagsrehabiliering
innebærer et grunnleggende tankesett om å slippe hjelperrollen og la være å overta det brukeren kan klare selv. 
Hverdagsrehabiliteringsteamet kommer inn og ser helhet i mestringspotensiale hos bruker mens hjemmesykepleie og 
hjemmehjelp i stor grad har fokus på delaktiviteter. Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes interesser står sentralt. 

Blant annet har Bergen kommune publisert en evalueringsrapport som viser gode erfaringer i forhold til redusert behov 
for hjemmesykepleie. I deres prosjektperiode fra 2015-2017 gikk behov for hjemmesykepleie ned allerede første året og 
holdt seg på samme nivå i 2017. Dette ga økonomisk besparelse også når en tok hensyn til kostnad og tidsbruk for 
hverdagsmestringsteamet. I rapporten står at det er utfordrende å finne gode modeller for å beregne gevinst av 
hverdagsmestring, Bergen kommune anbefaler at det framover blir jobbet med å finne muligheter og beregningsmodeller 
som i større grad synliggjør bredden i gevinsten og samfunnsnytten av tiltaket*. På oppdrag fra KS er det utarbeidet en 
web-basert beregningsmodell som kommunen kan ta i bruk for å kartlegge effekten.

Hverdagsrehabilitering er ikke innført i Saltdal kommune. Tjenestene i kommunen har et stort fokus på å styrke 
brukerens egne ressurser til dagliglivets gjøremål og redusere hjelpebehov. Kommunen har egen fysioterapitjeneste, 
ergoterapeut og 5 rehabiliteringsplasser. Rehabiliteringsplassene i Fløyveien 20 blir i stor grad benyttet til andre formål 
(korttid, avlastning), dette senker innsatsen på rehabilitering.

*https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00329/Rapport_for_halvtid_329928a.pdf

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00329/Rapport_for_halvtid_329928a.pdf


5.1 Tilpasse tjenestene til framtidens brukerbehov – Rehabilitering av eldre

Kommunen bør satse på hverdagsrehabilitering som et prosjekt over to år, 
herunder vurderinger av brukernes funksjons- og mestringsnivå og økonomisk 
gevinst. 

Rehabiliteringsteamet må knyttes tett opp  i mot rehabiliteringsavdelingen, en 
samlet «Hverdagsmestringsenhet». 

En bør etablere forebyggende hjemmebesøk opp i mot hverdagsmestring.*

Hverdagsmestring etableres i fremtidens Helsehus

Fem rehabiliteringsplasser rendyrkes – intensiv døgnkontinuerlig tverrfaglig 
innsats for å bli helt eller delvis selvhjulpen. Avdelingen skal være 
selvfinansierende, finansieres av den besparelsen en oppnår med at innbyggere 
blir mer selvstendig.

*https://www.helsedirektoratet.no/tema/sykehjem-og-hjemmetjenester/forebyggende-hjemmebesok-i-kommunen

https://www.helsedirektoratet.no/tema/sykehjem-og-hjemmetjenester/forebyggende-hjemmebesok-i-kommunen


5.1 Tilpasse tjenestene til framtidens brukerbehov – Demensomsorg

Antall som rammes av demens vil sannsynligvis fordobles de nærmeste 30-40 årene. Regjeringens demensplan 2020
inneholder en rekke områder for tiltak. Rett til dagtilbud for demente vil bli lovfestet fra 2020. I Norge er det vanlig å 
tilby sykehjemsplass til personer med demens, men det er ikke nødvendigvis det beste
tilbudet. Både i Norge og Europa finnes nytenkende eksempel på boformer og tjenester som legger til rette for mindre
grupper og bedre muligheter til å bevege seg fritt ute og inne.

• Samlokalisere ulike botilbud
• Opprette dagtilbud for de som ikke bor i institusjon
• Gjøre det attraktivt for pårørende og frivillige å delta som ressurs
• Skape gode områdekvaliteter og tilgang til uteområde

I SINTEF sin rapport “Er smått alltid godt i demensomsorg? Bo- og tjenestetilbud for personer med demens”,
framhever de at en av de største gevinstene ved å nytte mindre enheter med oppfølging er at behovet for
sykehjemsplass blir utsatt. Kommunen må fokusere på botilbud, tjenestetilbud og teknologi som kan støtte opp om
denne effekten.

Sykehjemmet har i dag 25 skjermede langtidsplasser beregnet for demente, dette er 61% av de totalt 41 langtidsplassene. 
For kostragruppe 2 er andelen 30% og for landet 26,3% Det vil si at Saltdal har en signifikant høyere andel plasser for 
demente på sykehjem enn sammenlignbare kommuner. Grunnen til dette er sammensatt, mangelen på tilbud på et lavere 
omsorgsnivå, begrenset dagaktivitetstilbud, ingen definerte korttidsplasser og det kan være lav terskel for å tildele på slike 
plasser. 

Demens utvikler seg gradvis og sykdommen vil hos mange gå i faser fra lett kognitiv svikt til alvorlig demens og
omfattende pleiebehov. Angst og forvirring for tid og sted vil opptre hos de demente i ulike faser og med ulik intensitet.
Flytting til nye omgivelser kan bidra til å forsere og forsterke angst og forvirring, og bør derfor unngås i den grad det er
mulig, men kan være nødvendig i en tidlig fase av utagering. Tilrettelegging av omsorgsboligene og uteområder slik at
nødvendig behandling og pleie kan skje hjemme i stedet for på institusjon også når sykdommen forverrer seg vil derfor
være hensiktsmessig. Her vil velferdsteknologi eksempelvis kunne bidra til å skape trygge rammer og større
bevegelsesfrihet i egen bolig.



5.1 Tilpasse tjenestene til framtidens brukerbehov – Demensomsorg

Moderne boliger med HDO bør utformes universelt og med mulighet for å gjennomføre 
noe skjerming.

Omsorgsboligene bør være fleksible og ha slik utforming at det ikke er behov å flytte til 
institusjon for skjerming.

Alle politiske retningslinjer peker mot at langtidsopphold skal være i omsorgsbolig, dette 
gjelder også for demente. Flere bofellesskap må samlokaliseres.
En bør se sammenhengen med etablering av nye omsorgsboliger for psykisk 
utviklingshemmede i Røkland området, etterspørselen for hdo-boliger til PU-brukere vil 
reduseres og behovet for hdo-boliger for demente vil øke.

Dagtilbud for demente bør på kort sikt organiseres til dagens tilbud. På lengre sikt bør 
dagtilbud organiseres under en felles mestringsenhet.

Dagtilbud bør utvides i stor grad for å avlaste pårørende og familier. Vil gi større 
muligheter for å utsette institusjonsinnleggelser.

En bør etablere en «velferdsteknologisk pakke» for personer med demens/kognitiv svikt 
for å muliggjøre mestring, slik at personen mestrer aktiviteter og gjøremål i hverdagen og 
for å kunne monitorere (føre tilsyn med) og se at personen er trygg. 



5.1 Aktivisering, dagtilbud og avlastning

Dagtilbud og aktivisering er ikke en lovfestet rett men anses å være forebyggende 
tiltak slik at eldre og funksjonshemmede kan bo lengst mulig hjemme. Det er 
behov for økt kapasitet på dagtilbud for eldre og dagtilbud og avlastning for 
demente.

Kommunen har ikke etablert avlastningstilbud for demente og har ingen plasser 
til tidsbegrenset opphold på institusjon eller andre hdo-boliger. 
Rehabiliteringsavdelingen tar imot mange pasienter på korttidsopphold noe som 
er sterkt skadelidende for rehabiliteringstilbudet.

Knaggen engasjerer i dag 30 brukere på dagaktivitet for eldre og personer med 
demens. Tilbudet er på dagtid i ukedagene og foregår i Knaggens lokaler og ved 
sykehjemmet.

Dagtilbudet er forebyggende ved at det kan bidra til at brukere aktiviseres og 
dermed opprettholder funksjoner lenger slik at mer omfattende hjelpebehov 
utsettes. Dermed holdes lenger på et lavere nivå i omsorgstrappa. 

Avlastning for hjemmeboende eldre bør i framtiden inngå i korttidsplasser i 
institusjon.



5.1 Aktivisering, dagtilbud og avlastning

Reorganisere arbeids- og aktivitetstilbudet under en paraply for bedre 
ressursutnyttelse, redusert sårbarhet og større bredde i aktivitetstilbudet.

På lang sikt skal aktivitets- og dagtilbud for eldre samles i et helsehus hvis 
kommunen bestemmer seg for å realisere helsehuset. Bedre ressursutnyttelse, 
redusert sårbarhet og bredde i tilbudet.

Etablere fleksibel avlastning med utgangspunkt i kartlegging av den enkelte 
pårørende og brukeres behov og iverksette tiltak ut fra dette.*

Etablere 8 plasser til avlastning og korttidsplasser for hjemmeboende eldre, 
etableres i institusjon.

*Leve hele livet – Meld. St. 15 – avlastning/støtte til pårørende



5.1 Hjemmebaserte tjenester

I Kostra er hjemmesykepleie, praktisk bistand, fysioterapi, ergoterapi, 
hjelpemiddelutlån, matombringing, rehabilitering, brukerstyrt personlig 
assistanse, trygghetsalarm, omsorgslønn og avlastning utenfor institusjon 
registrert som hjemmetjenester.
Det er i dag en base for hjemmesykepleie som også organiserer hdo-plasser 
sentralt på Rognan.

Antall brukere i hjemmetjenesten vil øke i årene framover og brukerne vil ha 
større omsorgsbehov enn i dag. Dette som følge av aldrende befolkning og som 
følge av flere får omsorg i eget hjem istedenfor institusjon. Dette vil kreve mer av 
hjemmetjenesten når det gjelder utnyttelse av ressurser og fagkompetanse. Dette 
hensynet veier tungt i vurdering av fremtidig organisering av tjenesten. 

Hjemmebaserte tjenester vil være en viktig premissleverandør for at aldre skal 
oppleve trygghet med å bo i eget hjem. Øker man satsningen på hdo-
omsorgsboliger må kommunen opparbeide en robust hjemmetjeneste.



5.1 Hjemmebaserte tjenester

Alle brukere skal ha en fast primærkontakt for å bidra til en hverdag preget av kontinuitet 
og forutsigbarhet.*

Optimalisere planleggingen av arbeidslister og oppgavefordeling sortert etter 
kompetansekrav, geografi, tidsvindu og oppdragstid. Benytte logistikkverktøy som er 
anbefalt i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Etablere digital tjeneste for dialog mellom brukere/pårørende og ansatte i 
hjemmetjenesten, visning av avtaler med mulighet for avbestilling, samt varsling av 
gjennomførte besøk. Dette i tråd med nasjonal innføring.**

Vurdere arbeidsmetodikk basert på fagteam/arbeidslagsmodellen for å øke 
brukerorienteringen og øke effektiviteten.

Samlokalisere tjenesten i Helsehuset hvis det blir realisert. Bidra til bedre samhandling 
og ressursutnyttelse.

Styrke tjenesten med 40% arbeidskraftressurser frem mot 2030 i tråd med behovet 
beskrevet i kap 4.4

Bygge garasjer/carport til alle biler. Legge til rette for elbiler og elsykler.

*Leve hele livet – Meld. St. 15 – avlastning/støtte til pårørende
**https://ehelse.no/prosjekt/digitale-tjenester-innenfor-kommunal-helse-og-omsorg



5.1 Omsorgsboliger til utviklingshemmede inkl. ROP

Ansvarsreformen (HVPU reformen) fra 1991 innebar at ansvaret for tilbudet til personer med psykisk 
utviklingshemming ble overført fra fylkeskommunene til kommunene. Reformen er basert på det 
samme verdigrunnlaget som for øvrig befolkning; Retten til å ha egen bolig og motta nødvendige 
tjenester uavhengig av boform. Dette gjelder ikke bare psykisk utviklingshemmede men alle som har en 
utviklingshemming og behov for hjelp. For psykisk syke gjelder det samme. De samme prinsippene 
finnes i reformen innen psykisk helsevern som kom noen år senere.

Videre omtales boliger og tjenestetilbud til som er organisert under enhet Omsorg. Dette er boliger der 
bemanningen går i fast turnus. Behovet hos brukerne varierer, fra noe praktisk bistand til behov for 
heldøgns omsorg. Av praktiske årsaker betegnes det videre som HOD (heldøgns omsorg).

Saltdal har i dag HOD-tjenester til 47 utviklingshemmede eller psykisk(rus) syke fordelt på boliger og 
bofellesskap på 10 lokasjoner. 22 av disse er vertskommunebeboere. Oversikten på neste lysbilde viser 
bemanning og ressursbruk til denne brukergruppen. Oversikten har også med ROP-institusjon.

Ulike studier viser at andelen eldre med psykisk utviklingshemming øker og det er knyttet særlige 
utfordringer knyttet til aldringen. Kommunikasjonsproblemer og lav kompetanse om helse ved aldring 
kan være en stor utfordring. Saltdal vil få en betydelig økning av eldre psykisk utviklingshemmede frem 
mot 2030. Av de beboerne som i dag bor i hod-omsorgsbolig vil 29 personer være over 60 år i 2030, 19 
personer vil være over 70 år. Kommunen bør tilrettelegge et bofellesskap til de som vil få særlige 
aldersrelaterte utfordringer. Omfattende pleie og omsorgsbehov vil fremdeles dekkes av institusjon.

*https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/hva-vet-vi-om-aldring-og-helse-blant-personer-med-
utviklingshemning-i-norge/

https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/hva-vet-vi-om-aldring-og-helse-blant-personer-med-utviklingshemning-i-norge/


5.1 Omsorgsboliger til utviklingshemmede

Lokasjon Årsverk 
pleiepersonell

Hvorav 
årsverk til 
nattevakter

Pleiepersonell uten 
årsverk til nattevakt

Plasser Pleiefaktor 
uten natt

Uten renhold
Uten kjøkken
Uten leder/adm

Regnskap 2018 Kostnad pr bruker

Hesteskoen 27
Hesteskoen 11

13,39 1,77 11,62 5+4=9 1,29 9 244 235 1 027 137

Saltnes** 17,01 2,23 14,78 7(+14) 2,46 (0,7) 9 396 710 1 342 387
(447 462)

Fløyveien 12 7,69 1,77 5,92 4 1,48 1 556 798 389 199

Fløyveien 14 17,86 1,92 15,94 5 3,18 11 976 837 2 395 367

Fløyveien 16 10,65 1,77 8,88 5 1,26 7 652 449 1 093 207

Fløyveien 14***
Fløyveien 51

14,17 1,97 12,2 10 (+4) 1,22 (0,87) 10 722 138 1 072 213 
(765 867)

Fløyveien 26 9,03 1,87 7,16 4 1,79 6 240 991 1 560 247

9 lokasjoner 89,8 13,3 76,5 47 Snitt 1,8 56 790 158 Snitt 1 268 536
(1 096 926)

ROP* 8,5 1,77 6,73 4 (+20) 1,68 8 855 106

*ROP er ikke tatt med i totalberegningen med unntak av plasser. Beregnet ut fra antatt årlig timeantall 13 160. Inkludert 20 
hjemmeboende
**Saltnes følger opp 14 brukere i tillegg til de 7 brukerne i bofellesskapet. Pleiefaktor 0,7.
*** Fløyveien 14 og 51 gir tjenester til 4 beboere i Røklandsmoen/Hemmoen



5.1 Omsorgsboliger til utviklingshemmede inkl. ROP

Stiftelsen Fafo gjorde i 2016 en undersøkelse av samlokaliserte boliger og store bofellesskap der de 
gjennomgikk forskning samt perspektiver og erfaringer fra fem kommuner (Halden, Lørenskog, Meløy, 
Sandnes og Trondheim)*.
Bakgrunn var en bekymring for at kommunene bygger “mini institusjoner” der mange med 
tjenestebehov er samlet på ett sted. Spørsmålet som ble undersøkt var om dette dermed kan bidra til å 
undergrave ansvarsreformens målsetting om integrering og normalisering. I rapporten vises det til at 
det ikke er eksplisitte føringer eller råd relatert til samlokalisering eller antall enheter lokalisert i samme 
område. Rapporten viser også til et inntrykk av at kravet om inkludering og deltakelse er noe tonet ned 
over tid. I rapporten vises det til Husbankens regelverk som begrunnelse for dette synet. Husbanken 
(HB 8.F.7) anbefaler at bofellesskap for utviklingshemmede ikke har flere enn maksimalt åtte enheter.

Studien fra Fafo viser tendens til at antall boliger i samme boenhet er økende. Kommunenes argument 
for større boenheter er først og fremst knyttet til ressursutnyttelse, større fagmiljø og bedre 
arbeidsforhold for de ansatte. Dermed også bedre kvalitet i tjenestene. Kommunene framhevet at det vil 
være variabelt i hvilken grad en kan utnytte ressursene bedre ved samlokalisering. En-til-en brukere 
skal uansett ha kontinuerlig bemanning, og vedtak knyttet til den enkelte bruker styrer hvor mye du kan 
benytte ressursene på tvers. Selv der hvor bruker har vedtak om 1:1 bemanning hevdes det i rapporten at 
samlokalisering er ønskelig ut fra hensyn til personalets arbeidsmiljø.

Samlokalisering vil måtte gjøres i tett samarbeid mellom kommunen og brukerrepresentanter.

*https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/rapporter/fafo-rapport.pdf



5.1 Omsorgsboliger til utviklingshemmede inkl. ROP

Behovet for hod-boliger vil bli redusert frem mot 2030 sett i lys av at antall 
vertskommunebeboere går gradvis ned, anslagsvis 10 boenheter. Det ligger en 
usikkerhet i beregningsgrunnlaget grunnet et lite grunnlagstall, men kan gi en 
pekepinn på fremtidig behov. 

Kommunen mottar i 2019  anslagvis 53 mnok i vertskommunetilskudd som 
reduseres i takt med nedgang på vertskommunebeboere. Dette forsterker 
behovet for mer effektiv drift.

Ved å samle til færre lokasjoner og ha opptil 8 brukere i hvert bofellesskap for 
utviklingshemmede vil man kunne utnytte personalressursene bedre på tvers, 
effektiv drift og oppnå kvalitetsforbedring. Tar man utgangspunkt i et behov for 
37 hdo-omsorgsboliger i 2030 er det et potensiale å redusere antall lokasjoner 
betydelig.



5.1 Omsorgsboliger til utviklingshemmede inkl. ROP

Kostnadsvurdering drift i 2030 

Det foreligger ikke et godt tallmateriale i KOSTRA for å vurdere ressursbruken. I 
beregningen er det tatt utgangspunkt i regnskapstall for 2018, reduksjon av 10 
hod-omsorgsboliger vurdert ut fra aldersammensetningen og 15% 
effektiviseringsgevinst ved samlokalisering. Dette er vurderinger som må 
kvalitetssikres nærmere.

Med i vurdering ligger ikke vertskommunetilskudd, saneringsutgifter og 
nybyggutgifter. 

Regnskap 2018 56 790 158 Nok
Reduksjon 10 boliger* (-22,89%) -13 000 000 Nok
Effektivisering av samlokalisering (-15%) -6 568 523 Nok

Potensiell besparelse 19,5 mnok 37 221 635 Nok

*Beregninger ut fra alderssammensetning



5.1 Omsorgsboliger til utviklingshemmede inkl. ROP

Redusere antall hdo-omsorgsboliger til utviklingshemmede fra 47 til 37. 

Bygge et nytt bygg med 3 bofellesskap med hvert inneholde 8 boenheter, totalt 
24 boliger. Universelt utformet. Moderne bygg tilrettelagt for brukergruppen. 
Utformet for å utnytte arbeidskraften på en god måte. Tilrettelegge for gode 
arbeidsforhold. Felles personalbase. Styrket tjenestetilbud.

All planlegging og gjennomføring av nybygg og samlokalisering gjøres i tett 
samarbeid mellom kommunen og brukerrepresentanter.

Et bofellesskap skal tilrettelegges for eldre personer med psykisk 
utviklingshemming med særlig aldersrelaterte utfordringer. Omfattende pleie-
og omsorgsbehov skal dekkes av institusjon 



5.1 Omsorgsboliger for eldre

«Sykehjem og omsorgsboliger bør bygges slik at de blir en 
integrert del av lokalmiljøet, gjerne med felles møteplasser 
og naboskap på tvers av generasjoner og funksjoner. 
Integrering i øvrig bomiljø, samlokalisering med annen 
virksomhet og sambruk av lokaler, legger grunnlag for 
gjensidig utnyttelse av ressurser, felles aktiviteter, 
uformelle møter og sosial omgang.»

«Leve hele livet»
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-
20172018/id2599850/sec1

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/sec1


5.1 Omsorgsboliger for eldre

Saltdal har 38 hod-omsorgsboliger for eldre, lokalisert ved Heimly, omsorgsboligene på Rognan og på Vensmoen.

Omsorgsbolig med heldøgns bemanning anbefales som framtidens boform. I scenariene som er framskrevet i kapittel fire 
er forholdet mellom institusjonsplasser og omsorgsboliger derfor foreslått endret fra dagens innretning med 52% av 
heldøgnsplassene som institusjon og 48% av heldøgnsplassene i omsorgsbolig til framtidig fordeling på 40% 
institusjonsplasser og 60% omsorgsbolig.

Det innebærer en økning i antall omsorgsboliger og dermed et behov for å bygge flere og å vurdere ombygging av noen av 
eksisterende institusjonsplasser til omsorgsboliger. Det kan være hensiktsmessig å etablere flere omsorgsboliger knyttet 
sammen rundt en base med personale. Flere baser kan være samlokalisert for å skape større fellesskap, større servicemiljø 
og fagmiljø og for å legge til rette for bedre ressursutnyttelse. Den laveste aktiviteten er på natt, og god ressursutnyttelse 
er derfor å samlokalisere tilstrekkelig til at en ikke bruker mer personell enn nødvendig på natt.

Høyt pleiebehov hos beboerne har betydning for pleiefaktoren, men kan også skyldes at turnuser ikke i tilstrekkelig grad 
er aktivitetsbasert og dimensjonert ut fra de faktiske vedtak beboerne har. Høy pleiefaktor har også sammenheng med 
utforming av bygg, flere lokasjoner og små enheter.  Ved å innrette turnuser mer aktivitetsbasert samtidig som man 
samlokalisere kan kommunen gå ned på pleiefaktor. Lavere pleiefaktor kan kompenseres ved at hjemmesykepleie bidrar 
mer inn i omsorgsboligene.

Hvis Helsehuset blir realisert bør man planlegge omsorgsboliger inn i dette, evt bygge i umiddelbar nærhet. Man bør 
vurdere muligheten for å bygge sammen omsorgsboligen og Heimly for å samle alt under ett tak for bedre 
ressursutnyttelse.

En bør vurdere å utvide sykehjemmet enten i eksisterende bygg eller bygge omsorgsboliger. Vil være hensiktsmessig med 
tanke på ressursutnyttelse og større fagmiljø. Samtidig vil man få omsorgsboliger som en integrert del av lokalmiljøet.  



5.1 Omsorgsboliger for eldre

Etablere 20 hdo-omsorgsboliger sentralt på Rognan som en integrert del av 
lokalmiljøet. Omsorgsboligene skal være samlokalisert med annen virksomhet 
for sambruk av lokaler og utnyttelse av ressurser.

Starte prosess for å øke antall omsorgsboliger med 10 ved å bygge om 
institusjonsplasser til omsorgsboliger og/eller utvide med omsorgsboliger i 
eksisterende bygg eller utvide bygningsmassen ved Saltdal sykehjem.

På kort sikt vurdere muligheten for å bygge sammen omsorgsboligen og Heimly 
for bedre ressursutnyttelse.

Planlegge 10 omsorgsboliger sentralt på Rognan i forbindelse med prosjektering 
av Helsehus. Alternative løsninger vurderes hvis Helsehuset ikke blir realisert.



5.1 Institusjon

Saltdal har i dag 39 langtidsplasser, 1 KAD plass, 1 PostObs plass og 1 plass for 
lindrende behandling ved sykehjemmet. Av disse er 25 plasser definert som 
skjermete plasser for personer med demens. Gjennomsnittlig belegg ligger tett 
oppunder 100%. Det er til enhver tid venteliste for langtidsplass på sykehjem.
Kommunen har en høy andel skjermete plasser sammenlignet med andre 
kommuner. 

Kommunen har i dag en dekningsgrad på 29% med totalt 79 hdo-
omsorgsplasser. Av disse er 41 institusjonsplasser for eldre. I framskriving og 
scenarier vises antall plasser og konsekvens for ulike valg ved redusert 
dekningsgrad. Fastsettelsen av dekningsgrad og antall institusjonsplasser er et 
verdivalg og vil ha stor betydning for om Saltdal skal ha en høy grad av 
institusjonsplasser eller om satsningen skal dreies mot hjemmebaserte tjenester 
og tilrettelagte boliger. Reduksjon i antall plasser bør skje over tid og parallelt 
med at omsorgsboliger og hjemmetjeneste omstilles. Man må vurdere en gradvis 
nedjustering av kommunens samlede dekningsgrad for hdo-plasser på 24% fram 
mot 2025 og 21% fram mot 2030 - 2035.



5.1 Institusjon

På mellomlang sikt fram mot 2025 bør en tilstrebe en dekningsgrad ned mot 
24%

Frem mot 2030 bør en tilstrebe en dekningsgrad på 21%

Gradvis rendyrking av institusjon for korttidsplasser for behandling og 
stabilisering, avlastning, lindrende behandling og palliasjon og tidlig utagerende 
demens. 

Etablere omsorgsbolig+* eksisterende bygningsmasse eller som et tilbygg. 

*Omsorg+ er en betegnelse på boliger for eldre som ikke har behov for sykehjemsplass, men har store 
problemer med å klare seg i egen bolig. Døgnbemannet husverttjeneste. https://www.veiviseren.no/forstaa-
helheten/eksempler-og-erfaringer/kampen-omsorg

https://www.veiviseren.no/forstaa-helheten/eksempler-og-erfaringer/kampen-omsorg


5.1 Sosialtjeneste NAV

NAV Saltdal er i prosess med øvrige indre salten kommuner å etablere et 
interkommunalt samarbeid. Pr tiden er saken på behandling i de ulike 
kommunene. 

Sosialhjelpsutbetalinger 2018 7 mill

Gjeldsrådgivning 12 familier

Frivillig forvaltning 17 personer

Tvungen forvaltning 2 personer

Utkastelser hittil i år 31 personer begjært utkastet/tvangsalg

Barn som lever med foreldre 
som mottar økonomisk sosialhjelp 99 barn



5.1 Sosialtjeneste NAV

Det mangler boliger for enslige mennesker i Saltdal

Økning av mennesker som har behov for hjelp til å bo, manglende boevne

10 millioner i startlån – blir tildelt allerede ved første tildelingsmøte

For at flyktninger skal bli boende i Saltdal må de ha jobb og et nettverk, det betyr 
at alle må bidra i inkluderingsdugnad slik at vi kan gi mennesker mulighet til 
aktivitet og arbeid.

Sosial ulikhet påvirker helse, er sosialt skapt og mulig å gjøre noe med gjennom 
brede befolkningsrettede strategier og tiltak rettet mot alle ledd i årsakskjeden 
som fører til sosial ulikheter*

*https://www.helsedirektoratet.no/tema/sosial-ulikhet-i-helse/sosial-ulikhet-pavirker-helse-tiltak-og-rad#raad-om-utjevning-av-sosiale-
helseforskjeller

https://www.helsedirektoratet.no/tema/sosial-ulikhet-i-helse/sosial-ulikhet-pavirker-helse-tiltak-og-rad#raad-om-utjevning-av-sosiale-helseforskjeller


5.1 Sosialtjeneste NAV

Alle avdelinger i Saltdal kommune skal forplikte seg til å være vert og ta i mot 
personer i arbeids- og eller språkpraksis.

NAV skal styrke innsatsen med å kartlegge forholdene til barna i familier med 
nye søknader for å forebygge barnefattigdom og gi rett hjelp

NAV skal oppfordre familier til å søke om dekning av aktiviteter til barna. Eks. 
treningsavgift

Samarbeid mellom de ulike kommunale instansene skal styrkes gjennom 
samarbeidsavtaler.

Kommunen skal benytte seg av metodikk anbefalt av Helsedirektoratet* for å 
forebygge sosiale ulikheter. Vurdere årsaker og gjennomføre anbefalte tiltak med 
vektlegging på hele årsakskjeden. Innsatsen krever politisk forankring og bred 
innsats av relevante aktører. Arbeidet skal koordineres av folkehelsekoordinator.  

*https://www.helsedirektoratet.no/tema/sosial-ulikhet-i-helse/sosial-ulikhet-pavirker-helse-tiltak-og-
rad#raad-om-utjevning-av-sosiale-helseforskjeller

https://www.helsedirektoratet.no/tema/sosial-ulikhet-i-helse/sosial-ulikhet-pavirker-helse-tiltak-og-rad#raad-om-utjevning-av-sosiale-helseforskjeller


5.1 Barnevern



5.1 Barnevern

Saltdal kommune er vertskommune for 
Beiarn og Saltdal Barnevernstjeneste. 
Driftsutgifter til tjenesten ligger betydelig 
lavere en sammenlignbare kommuner. 
Samtidig har Saltdal en lav andel 
stillinger knyttet til saksbehandling i 
forhold til antall barn med undersøkelse 
eller tiltak. Kommunen har 95% andel 
undersøkelser med behandlingstid innen 
3 måneder.

Det kan se ut til at kommunen har en 
kostnadseffektiv barnevernstjeneste som 
leverer kvalitative gode resultater. 
Tjenesten er liten og dermed sårbar for 
større og mindre endringer, derfor er det 
en viss bekymring den lave andelen 
saksbehandlere i forhold til antall barn. 

En bør vurdere å styrke 
tjenesten med ett årsverk innen 
2025, sett i lys av utfordringen 
med de økende sosiale 
ulikhetene. Den forebyggende 
innsatsen i barnevernstjenesten 
må styrkes

Kompetansestrategien* «Mer 
kunnskap – bedre barnevern» 
har som overordnet mål og gi 
tidligere og bedre hjelp til barn 
i barnevernet. Bedre tilpasset 
hjelp, bedre og økt samarbeid 
og styrking av utrednings- og 
tiltaksarbeidet er hoved 
essensen i strategien

*https://www.regjeringen.no/contentassets/6e31905299774f5681d57311e284d51
9/bedre-barnevern.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/6e31905299774f5681d57311e284d519/bedre-barnevern.pdf


5.1 Barnevern

Styrke tjenesten med ett årsverk innen 2025. Benytte 
kompetansestrategiens oppfølging med tilskudd til 
videreutdanning og stimuleringsmidler.

Styrket innsats mot det forebyggende arbeidet

Stille økte krav til kompetanse

En aktiv pådriver for interkommunalt læringsnettverk 
for samarbeid om kvalitetsutvikling

Styrke digitaliseringen for saksbehandling, arkiv og 
samhandling



5.1 Helsestasjon – Ergoterapi – Fysioterapi 

Landet uten Oslo Kostragruppe 2 Saltdal

Andel hjemmebesøk utført av 
jordmor innen tre døgn etter 
kvinner og barns hjemkomst fra 
føde/barselavdeling (prosent)

35,5 % 45,9% 100%

Ergoterapeutårsverk per 10 000 
innbyggere (khelse+omsorg) 
(årsverk)

4,3 2,1 3,4

Fysioterapitimer pr. uke pr. 
beboer i sykehjem (antall)

0,41 0,44 0,16

Fysioterapeutårsverk per 10 
000 innbyggere

9,6 11,5 12

Årsverk helsestasjon og 
skolehelsetjenesten per 10 000 
innbygger 0-20 år

42,2 50,1 58,1

Årsverk helsestasjon og 
skolehelsetjenesten per 10 000 
innbygger 0-5 år

161 202,8 220,9



5.1 Helsestasjon – Ergoterapi – Fysioterapi -

Brutto driftsutgifter 
per innbygger

Landet uten Oslo Kostragruppe 2 Saltdal

Forebygging, 
helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste

797 863 721

Annet forebyggende 
arbeid

320 284 271

Totalt 1117 1147 992



5.1 Helsestasjon – Ergoterapi – Fysioterapi 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten leverer ifølge kostra jevnt over gode resultater 
sammenlignet med andre kommuner. Ressursinnsatsen ligger godt over andre 
kommuner, noe som skulle tilsi en balansert bemanning. Samtidig er innsatsen på 
forebygging lavere en andre kommuner i følge KOSTRA. Her ser det ut til å være et 
forbedrings-potensiale.
Økt satsningen på foreldreveiledning for å forebygge omsorgssvikt vil være 
hovedsatsningen frem mot 2030

Fysioterapiressurser i kommunen ser ut til å være godt dekket. Samtidig ser man at 
andelen tjenester til institusjon er lav, man bør vurdere å utnytte ressursene bedre 
til å øke denne innsatsen.  Fysioterapitjenesten og ergoterapitjenester vil få en 
sentral del i satsningen med hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.



5.1 Helsestasjon – fysioterapi - ergoterapi

Fysio- og ergoterapitjenester skal være en sentral del av 
hverdagsmestringsenheten som er beskrevet tidligere. Styrke den 
tverrfaglige og samordnete innsatsen  på forebygging av fremtidige 
helseutfordringer inn under en mestringsenhet. Fysioterapi, ergoterapi, 

friskliv og folkehelse skal være sentrale aktører.

Styrke og utvide kompetansen på foreldreveiledningsmetodikken 
«Circle of security» for å styrke foreldrenes evne til å gi barna sine 
trygghet og god oppvekst

Stryke fysioterapi-innsatsen på sykehjem på nivå som 
landsgjennomsnittet.



5.1 Legetjenester

Landet uten Oslo Kostragruppe 2 Saltdal

Legeårsverk 
per 10 000 innbygger

11,3 13,5 17,4

Landet uten Oslo Kostragruppe 2 Saltdal

Andel pasienter på liste 
uten lege (prosent

1,2% 2,2% 0%

Gjennomsnittlig listelengde 1063 821 663

Gjennomsnittlig listelengde 
korrigert for kommunale 
timer (antall)

1169 1005 663

Reservekapasitet fastlege 
(antall)

104 113 114

Fastlegekonsultasjoner per 
person i pasientens
bostedskommune

2,75 2,78 2,32



5.1 Legetjenester

Kommunen har et sørge-for ansvar for at innbyggerne i egen kommune har et legetilbud. 
Fastlegeordningen er under press med at legene har fått pålagt flere oppgaver og ansvaret 
øker og rekrutteringsutfordringene er store.

Saltdal har en høy andel legeårsverk sammenlignet med andre, de tre fylkene i Nord-Norge 
er de som har flest leger pr innbygger. Viktig å understreke at behovet påvirkes av 
geografiske forhold, organisering og ulikheter grunnet alderssammensetning. Med tanke 
på den eksplosive økningen av eldre over 80 år bør kommunen beholde en sterk 
legetjeneste.

Det kan se ut til at på tross av høy legedekning i kommunen har vi en lavere 
fastlegekonsultasjon per person selv om listelengdene er lavere en de kommunen det er 
sammenlignet med. Gjennomsnittlig listelengde går nedover på et nasjonalt nivå, bla som 
et virkemiddel for å håndtere utfordringene i fastlegeordningen. Fastleger i sentral store 
kommuner har lengre lister enn i små kommuner. 

Kommunen bør se på ressursutnyttelsen av legeressursene i kommune med den hensikt å 
øke innsatsen på tilsyn på institusjon og etablere en tilsynsordning på hdo-omsorgsboliger. 

Videre må tilgjengeligheten for legetjenester til innbyggerne økes.



5.1 Legetjenester

Fast ansatte fastleger skal være modellen for kommunen for 
å integrer legene i organisasjonen og bedre mulighet for 
styring gjennom linjeledelsen.

Det skal utarbeides en plan for legetjenesten innen 2021 i 
nært samarbeid med legene i kommunen. Planen skal på 
bakgrunn av kommunens strategier
- Beskrive de kommunale legetjenestene
- Drivere som påvirker denne
- Konkrete tiltak for å sikre forsvarlig og god legetjeneste 



5.2 Brukermedvirkning

Pasienter og brukere har rett til å medvirke ved utforming og gjennomføring av egne helse- og 
omsorgstjenester, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Stortingsmeldingen “Fremtidens 
primærhelsetjeneste - nærhet og helhet” fra 2015 redegjør nærmere for at fremtidens helse- og 
omsorgstjeneste skal være pasientenes og brukernes tjenester. Hovedregel er at “ingen beslutning om 
meg som pasient skal tas uten meg ”. Brukerne skal få større innflytelse over egen hverdag gjennom mer 
valgfrihet og et større mangfold av tilbud. Erfaringene til brukere av tjenestene og den kunnskapen de 
har må inkluderes for å få dette til. Kravet om brukermedvirkning er også sentralt i forskrift om ledelse 
og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner skal være viktige samarbeidspartnere for utforming av 
folkehelsearbeid og helse- og omsorgstjeneste på systemnivå. Pasientenes og brukernes behov skal 
inngå i grunnlaget for utvikling av tjenestene, og kvaliteten på tjenestene skal vurderes også ut fra 
pasientenes perspektiv. God brukermedvirkning er også nødvendig i forbindelse med innovasjons- og 
utviklingsprosjekter med bruk av teknologi, slik det blant annet er vektlagt i NOU 2011: 11 Innovasjon i 
omsorg.

Saltdal gjennomfører brukerundersøkelser jevnlig på institusjon, hjemmebaserte tjenester og i 
helsetjenesten. Resultatene viser jevnt over høy grad av brukertilfredshet med områdene trivsel og 
respektfull behandling fra personalet.

For brukermedvirkning på systemnivå har kommunen råd for eldre og funksjonshemmede. Dette er råd 
hjemlet i kommuneloven § 10 b. Kommunen har også valgt å opprette ungdomsråd selv om dette 
foreløpig ikke er lovfestet. Rådene velges av kommunestyret og er rådgivende organ for 
kommunestyrene. 

En benytter seg ikke tilstrekkelig av de oppnevnte rådene for medvirkning i planleggingen av tjenestene 
og en ser et potensialet med å involvere flere i planleggingen av tjenestetilbudet.



5.2 Brukermedvirkning

En må sette tydeligere mål for brukermedvirkning i utviklingen av tjenestene og sikre 
brukermedvirkning i større endringsprosesser.

Etablere årshjul for brukermedvirkning

Gjennomføre faste jevnlige bruker- og pårørendeundersøkelser i hele tjenestespekteret

En bør etablere bruker- og pårørendeutvalg

Brukerutvalg bør administreres av leder. Fordelen med direkte forankring mellom 
lederlinjen og brukerutvalg er at det forenkler kommunikasjonslinjen og bidrar til å sikre 
at tilbakemeldinger og innspill har kortest mulig vei mellom brukere av tjenesten og de 
som har ansvar for tjenestekvaliteten.
Det krever at aktuelle ledere må ha administrativ tid til planlegging, gjennomføring og 
etterarbeid av møter og brukerundersøkelser.
Ved 3 timer møte i måneden vil det anslagsvis gå med en arbeidsdag i måneden inkludert 
forarbeid og etterarbeid.

Trolig vil tiltakene bidra til økt brukertilfredshet og bedre kvalitet i tjenestene. Bidrar også 
til å innfri sentrale føringer og krav for helse- og omsorgstjenestene, inkludert forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.



5.3 Rekruttere, utvikle og beholde kompetanse

Saltdal ligger litt over på landsgjennomsnitt i andel ansatte i pleie og omsorg med helsefaglig utdanning. 
Men kommunen har samtidig utfordringer med å rekruttere og beholde høyskoleutdannet personell. 
Ifølge SSB vil Norge mangle 28 000 sykepleiere innen 2035, dersom det ikke settes i verk tiltak 
(Roksvaag og Texmon, 2012).

Når det er stor konkurranse om arbeidskraften, er det vesentlig for kommunen å framstå som en 
attraktiv arbeidsplass. Forskning viser at det er en sammenheng mellom tiltak for intern 
kompetanseutvikling og ekstern rekruttering. De kommunene som lykkes best i rekrutteringsarbeidet 
har gjerne jobbet systematisk over tid med tiltak for å beholde nøkkelpersonell og engasjere 
medarbeiderne i spørsmål om drift og faglig utvikling.
Arbeidsplasser som oppleves attraktive blant de ansatte fremstår også som attraktive for dem
som søker jobb (Moland og Egge, 2000; Bakkeli, Jensen og Moland, 2013).

Samtidig med at ledere jobber for å rekruttere og beholde flere ansatte, bruker de også tiden og 
ferdighetene til de ansatte på beste mulige måte. Det innebærer blant annet å utnytte ressurser på tvers 
av avdelinger og organisatoriske grenser, fordele oppgavene i henhold til kompetansekrav og 
hensiktsmessig tidsbruk, og gjøre en prioritering av aktivitet og oppgaver slik at det viktigste kommer 
først. Oppgavedeling mellom yrkesgrupper og personell bør gjennomgås med tanke på å utnytte 
kompetansen best mulig der den trengs mest.

Et annet sentralt moment er turnus og stillingsstørrelse. Ved å øke stillingsstørrelsene innenfor 
hensiktsmessige turnusordninger kan kommunen klare seg med færre ansatte, og kommunene vil 
fremstå som en mer attraktiv arbeidsplass. Kommunene må derfor få på plass den nødvendige kulturen, 
kompetansen og organiseringen, samt hensiktsmessige verktøy, for å øke stillingsstørrelsene. Arbeidet 
med heltidkultur og økt grunnbemanning er og har vært en krevende prosess. Her må innsatsen 
intensiveres.



5.3 Rekruttere, utvikle og beholde kompetanse

Opprette og tilpasse programmer for leder- og medarbeiderutvikling. Bør inneholde 
moduler om bemanningsplanlegging, kommunikasjon og relasjon mot brukere, digital 
kompetanse, kvalitetsforbedring og endringsprosesser. Kan vurdere OU-fond.

Heltidskultur må operasjonaliseres med økt grunnbemanning, oppstart i 2020 og 
evaluering etter to år.

Turnus etter brukerens behov. En må få på plass effektive prosedyrer for turnus-
utarbeidelse og endringer i samråd med de tillitsvalgte. Arbeidsplanprosessene er i dag for 
ressurskrevende og tar for lang tid, og tar for lite hensyn til brukernes behov. Både tid og 
ressurssparende.

Kartlegging av oppgaver i hver driftsenhet, prioritere oppgavene i henhold til behov og 
hvor kritiske de er for brukerne. Fordele oppgavene ulikt mellom de ansatte på bakgrunn 
av kompetansekrav og behov.

Kommunikasjonsplan som omfatter en beskrivelse av ønsket omdømme, eksponering 
gjennom ordinære medier, sosiale medier, kommunens nettside, samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner, bruk av nettverk. Planen bør synliggjøre ansattes påvirkning og 
ansvar for omdømme.

Utvikle en samordnet rekrutteringsstrategi på strategisk nivå og detaljerte planer på 
enhetsnivå. Strategien skal gjelde for hele kommunen.



5.4 Bygg og anlegg – institusjonsbygg og omsorgsboliger

Uavhengig av om kommunen i framtida skal tilby sine tjenester i form av 
institusjonsplasser eller omsorgsboliger som boform, vil det være nødvendig å 
sammenstille byggenes funksjonalitet og byggtekniske standard opp i mot de skisserte 
behov for organisering, innretning og tjenester kommunen skal levere.
Byggforvaltningen har gjennomført byggtekniske vurderinger av bygningsmassen for 
omsorgsboligene i forbindelse med arbeidet med nybygg på Vensmoen. Dette er 
vurderinger som også må gjennomføres for øvrige bygg som helse- og omsorgstjenesten 
benytter.

Funksjonskrav og arealkrav til omsorgsboliger er regulert i Husbankens regler for tilskudd. 
Ombygging eller nybygg må tilfredsstille Husbankens regler for å fylle vilkår for tilskudd. 
For endring fra institusjonsplass til omsorgsbolig kreves godkjenning av om-hjemling.

Antall og fordeling på institusjonsplasser og heldøgns omsorgsplasser vil være førende for 
innretning av bygningsmassen. Dersom kommunen reduserer dekningsgrad og endre 
forhold mellom institusjonsplasser og heldøgns omsorgsplasser, så vil det raskt bli behov 
for å tilpasse bygg med flere heldøgns omsorgsplasser. For institusjonsplasser vil 
kapasiteten være tilstrekkelig, men det vil være behov for tilpasning av Saltdal sykehjem

hvis man endrer tjenestetilbudet og/eller utvider med flere omsorgsboliger. 



5.4 Bygg og anlegg – institusjonsbygg og omsorgsboliger

Helsehus

For nybygg kan det være hensiktsmessig å bygge helsehus med flere funksjoner i samme bygg, pr tiden 
er man i en forprosjekteringsfase i kommunen. 
Begrepet helsehus oppsto først og fremst i forbindelse med innføring av samhandlingsreformen i 2012, 
uten at det er definert hva et helsehus skal inneholde. En av de opprinnelige intensjonene var at de 
skulle fremme tverrfaglig samarbeid og bidra til å styrke forebyggende arbeid. Flere kommuner har 
etablert helsehus, men med ulikt innhold. Institusjonsplasser, legekontor, omsorgsboliger, aktivitets- og 
dagsenter, frivillighetssentraler og også samlokalisering med kulturtiltak i kommunen er eksempel på 
hva som inngår i helsehus. Huset kan innrettes på ulike måter, eksempelvis med service og kulturtilbud 
på grunnplan sammen med dagsenter, og med omsorgsboliger i egen fløy/ etasje.

Fordelene med å samlokalisere flere funksjoner i helsehus vil være at
- Det støtter opp under forebygging og tverrfaglig samarbeid
- Det fremmer prosess- og teambasert organisering
- “Klynger” av ulike fagfolk kan bidra til å styrke rekruttering
- Større enheter bidrar til bedre ressursutnyttelse og til bedre arbeidsmiljø
- Gir bedre mulighet for tilrettelegging for service og aktivitetstilbud for brukere og pårørende
- Tilrettelegge for bruk av kompetanse på tvers
- Tilrettelegge for større bredde i aktiviteter som medfører økt mestring og som dermed kan bidra til å 

redusere hjelpebehov
- Fremmer rekruttering og bærekraftige fagmiljø. Uten tilstrekkelig kvalifisert personell vil det ikke 

være mulig å tilby tilstrekkelig gode helse- og omsorgstjenester. 



5.4 Bygg og anlegg – institusjonsbygg og omsorgsboliger

Konsekvenser

I mange tilfeller kan kostnaden for driftsulemper knyttet til uhensiktsmessige 
bygg overstige investeringskostnaden for nye bygg, særlig om kommunen får 
fullt tilskudd fra Husbanken. Dette avhenger likevel blant annet av alderen på 
det gamle bygget, på hvilket tidspunkt kommunen mottok tilskudd for å bygge 
det, alternativ bruk og mulig salgsverdi. 

En endring fra institusjon til omsorgsbolig påvirker også inntektene og 
kostnadene for den enkelte brukeren. I en omsorgsbolig kan kommunen kreve 
husleie mens medisinkostnader dekkes på blå resept. Det gir kommunene mer 
forutsigbare inntekter og utgifter, sammenlignet med langtidsopphold i 
institusjon.



5.5 Analyse og vurdering av dagens organisering av helse- og omsorgstjeneste

Rådmann Kommunalleder

Virksomhetsleder 
Omsorg

Avdelingsleder (8)

Ass.avdelingsleder (5)

Virksomhetsleder Helse

Avdelingsleder (4)

Virksomhetsleder NAV

Folkehelsekoordinator

Dagens organisering

Kommunalleder er i linjeledelsen 
mellom rådmann og virksomhetsledere. 
Kommunalleder inngår i rådmannens 
ledergruppe og opptrer formelt på vegne 
av rådmann i oppfølging av 
virksomhetsledere.

Virksomhetsledere inngår i 
kommunalleder sin ledergruppe. 
Bemanningskontor, Tildelingskontor og 
IT ledes av virksomhetsleder Omsorg.

Avdelingsledere og ass. avdelingsledere 
er medarbeidernes nærmeste ledere og 
har personal, økonomi og driftsansvar. 
Avdelingsledernivået praktiserer ulike 
ledelsesformer ut fra fagområde, 
kompleksitet og avdelingsstørrelse.



5.5 Analyse og vurdering av dagens organisering av helse- og omsorgstjeneste

Ut i fra data som ligger til grunn for utredningen vet vi at helse og omsorgstjenestene i kommunen vil få en 
betydelig økning i antall brukere, samtidig med at kompleksiteten og kravene til samhandling vil øke. I praksis 
betyr dette at de fremtidige arbeidsprosessene vil kreve mer og tjenestene vil derfor vil utfordres på å framstå 
mer helhetlige.
I vurdering av en ny organisasjonsmodell må helse- og omsorg legge til rette for å;

1) Harmonisere ansvarsområde og kontrollspenn i en gjennomgående struktur
2) Samle tjenester som i framtid forventes å ha behov for tettere samhandling, og samlokaliserer disse.
3) Understøtte med en helhetlig plattform til de prosessene som involveres i et pasientforløp. Roller og 

aktiviteter må involveres på tvers av tjenester og avdelinger. Modellen må legge til rette for nødvendige 
prosesser fungerer så optimalt som mulig, og at ledere har det fulle ansvar for å gjennomføre nødvendige 
forbedrings- og effektiviserende tiltak.

4) En må legge til  grunn for en slik prosessorientert tilnærming at det må være pasientenes behov som styrer 
organiseringen av tjenestene, og ikke omvendt.

I dag og i fremtiden forventes det at kommunene skal tilby stadig mer spesialiserte og sammensatte tjenester,
samtidig med at tjenestene skal ha utstrakt samhandling med eksterne tjenesteleverandører. En kompliserende 
faktor er at mange av pasientene er mottakere av flere tjenester både fra helse og omsorgstjenestene, men også 
fra eksterne interkommunale tjenester, private tjenesteleverandører og spesialisthelsetjenesten. 

For at enhetene skal lykkes med å skape gode pasientforløp forutsettes det betydelig koordinering av 
arbeidsprosesser på tvers av organiseringen. 



5.5 Analyse og vurdering av dagens organisering av helse- og omsorgstjeneste

På bakgrunn av utfordringsbildet fra denne rapporten er det reflektert over fremtidens organisering. Dette er et 
innspill til organisasjonsmodell, modellen er ikke ferdig utarbeidet men kan være et grunnlag for nærmere 
diskusjon.
I en beslutning for endelig fremtidig organisering bør en vurdere hvordan prosesser skal styre tjenesteytingen 
og harmonisere med den øvrige organisering i kommunen. 

I vurdering av en ny organisasjonsmodell må 
helse- og omsorg legge til rette for å;

1) Harmonisere ansvarsområde og 
kontrollspenn i en gjennomgående struktur

2) Samle tjenester som i framtid forventes å ha 
behov for tettere samhandling, og 
samlokaliserer disse.

3) Understøtte med en helhetlig plattform til de 
prosessene som involveres i et pasientforløp. 
Roller og aktiviteter må involveres på tvers 
av tjenester og avdelinger. Modellen må 
legge til rette for nødvendige prosesser 
fungerer så optimalt som mulig, og at ledere 
har det fulle ansvar for å gjennomføre 
nødvendige forbedrings- og effektiviserende 
tiltak.

4) En må legge til  grunn for en slik 
prosessorientert tilnærming at det må være 
pasientenes behov som styrer organiseringen 
av tjenestene, og ikke omvendt



5.6 Kvalitetsstyring og tjenestetildeling

Saltdal har i dag Risk-manager og er i en overgangsfase med å innføre Compilo elektroniske kvalitetssystem. I tillegg 
benytter deler av tjenesten Digipro helse som er et interkommunalt verktøy.

Krav til faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester, kontinuerlig kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet er 
hjemlet i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften ble innført fra 01.01.17, og 
erstatter tidligere forskrift om internkontroll i sosial - og helsetjenesten fra 2003. Hensikten med den nye forskriften er å 
bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, og å tydeliggjøre at kvalitetsforbedring er et ledelsesansvar og at 
øverste leder for virksomheten (administrasjonssjefen) har totalansvaret. Forskriften fastsetter i § 6 -9 ledelsens plikt til å 
planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomhetens aktiviteter. Dette skal være dokumentert i den form og det 
omfang som er nødvendig ut fra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon skal til enhver 
tid være tilgjengelig.

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder til forskriften der plikter og ansvar er nærmere omtalt
I veilederen står at tjenester av god kvalitet er:
- Virkningsfulle
- Trygge og sikre
- Involverer brukere
- Samordnet og preget av kontinuitet
- Utnytter ressurser
- Tilgjengelige og rettferdig fordelt

I følge veilederen er kvalitetsforbedring en kontinuerlig prosess for å identifisere svikt eller forbedringsområder, teste
ut tiltak og justere til resultatet blir som ønsket og forbedringen vedvare. Dokumentasjon av denne prosessen skjer i et 

kvalitetssystem.
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Innføring av Compilo skal tydelig avklare ansvar og roller i kvalitetsstyringen av 
tjenestene.

Ansvar for saksbehandling av avvik skal ligge i lederlinjen, det skal være 
skriftlige rutiner for avviksbehandling og oppfølging i et forbedringsperspektiv.

Avviksrapporter skal følges opp månedlig i ledergrupper, personalmøter og HMS 
grupper

Ved innføring av Compilo skal alt av prosedyrer og rutiner dokumenteres inn i 
systemet.

Fremtidig organisering skal ha en prosessorientert tilnærming der brukernes 
behov styrer tjenestene.

Fremtidig organisering skal ha som forutsetting at ledere har det fulle ansvar for 
å gjennomføre nødvendige forbedrings- og effektiviserende tiltak.

Fremtidig organisering må legge til rette for en mer helhetlig tilnærming med 
harmoniserte ansvarsområde og kontrollspenn i en gjennomgående struktur.



5.6 Kvalitetsstyring og tjenestetildeling 

Kommunens plikt til å yte helse og omsorgstjenester er hjemlet i lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester. Tildeling av tjenester går gjennom 
Tildelingskontoret. Kommunen har vedtatte tildelingskriterier. 

Kommunene skal ha en koordinerende enhet som har ansvar for det 
overordnede arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og 
veiledning av koordinator. Dette ansvaret er lagt til Tildelingskontoret som nylig 
har fått oppdraget, kontoret er i arbeidsprosess med å etablere KE. For pasienter 
og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og 
omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby koordinator, jf. 
helseomsorgstjenesteloven § 7-2. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller 
brukeren ønsker individuell plan. Koordinatoren skal sørge for nødvendig 
oppfølging av den enkelte bruker.

Tildelingskontoret har tre årsverk, en fagleder og to saksbehandlere. Man ser 
noen utfordringer med forståelsen i organisasjonen av Tildelingskontorets 
oppgaver og skille mellom forvaltning og utøvende tjenester. Tildelingskontoret 
har til tider noe kapasitetsproblemer og frem mot 2030 vil behovet for 
tjenestetildeling bli nærmest doblet. 
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Viktig at det er definerte roller med klare delegeringer for ansvar og myndighet 
mellom ansatte ved Tildelingskontoret og de utøvende tjenestene.

Frem mot 2025 bør Tildelingskontoret være styrket med to årsverk sett i lys av 
det eksplosive behovet for tjenester frem mot 2030. En bør styrke ledelsen ved 
kontoret fra fagleder til avdelingsleder eller virksomhetsleder.

Møtestruktur og kommunikasjonsprosesser mellom dem som utformer 
vedtakene og de som utfører tjenestene organiseres slik at det bidrar til god 
samhandling på systemnivå og individnivå (vedtatt tid opp mot skjulte 
tjenester/ekstratjenester)

Styrke rutiner/systemer for evaluering og endring av vedtak.

Styrke rutiner for rapportering i ulike fagsystemer og KOSTRA/IPLOS
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Forklaring til framskriving –
nøkkeltall i modellen

Befolkningsframskriving

 SSB middel-scenario

 Befolkning 80+, befolkning 67-80, og befolkning 0-66

Dekningsgrad

 Beregnet på bakgrunn av informasjon om plasser i HDO / antall 80 år og over = 29,8%

Kostnad per institusjonsplass

 Kostra: Netto utgift per beboer på sykehjem

 1 268 512 NOK

Kostnad per plass i omsorgsbolig med HDO (utgangspunkt i Heimly og «Omsorsgboligene»)

 Kostnader Fløyveien 20 er ikke beregnet.

 Nattilsyn utføres av nattpatruljen

 2018 regnskapet for omsorgsboligene og Heimly / antall plasser

 Lønn ikke en del av regnskapet (samlet for hjemmetjenesten og bolig), beregnet til 7 869 315 NOK/år + drift 

 Kostnad per plass: 260 751 NOK/år

Pris per time hjemmetjenester

 Beregnet : netto driftsutgifter, funksjon 254 / (gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken x 52 uker x antall brukere))

 522 NOK/time



Nøkkeltall i framskrivingen

Antall brukere i helse og omsorg 2018

466

Dekningsgrad ((«plasser i HDO»)/(«antall 80 år 
og over»))*100)

29
Netto utgift per person på sykehjem

1 268 512 NOK

Andel brukere av hjemmetjenester 
for personer over 80 år

30,6%
Netto driftsutgift til helse og omsorg*

159 067 000 NOK

Antall institusjonsplasser

42

Snitt antall timer hjemmetjeneste per 
bruker per uke

15,10

Andel innbyggere 80 år og over som 
er beboere på institusjon

12,3%

Andel institusjonsplasser vs
omsorgsbolig med heldøgns 

omsorg(eldre)

41 inst./38 oms.

*Kostra-funksjon: 253 – institusjon, 254: hjemmebaserte tjenester



Forklaring til framskriving –
nøkkeltall i modellen

Pleiefaktor hod-omsorgsbolig

495 timer per uke X 52 uker = 25 740 timer pr år / 1645(1 årsverk) = 15,65 årsverk

Pleiefaktor sykehjem

Skjermet har 26,25 årsverk

Somatisk har 15,06 årsverk



«Heldøgns» - HOD
https://www.regjeringen.no/contentassets/30f6a33aba5642b39c8e2f11b1743df6/notat_om_begrepet_heldogns_helse_omsorgstjenester_

mars_2017.pdf

Helse- og omsorgsdepartementet og KS legger pen 2-trinns forståelse til grunn.  «Heldøgns»-begrepet  knyttes  dermed 
til  tjenestetilbudet  uavhengig  av  boform. Deretter vurderes boligbehovet og eventuelle krav til boligens egnethet og 
utforming som arena for omfattende tjenesteyting.

Heldøgns tjeneste 

En person som får et heldøgns tjenestetilbud mottar helse- og omsorgstjenester

- på kveld og natt

- gjennom hele uka

i tillegg til helse- og omsorgstjenester og/eller arbeids-, utdannings eller aktivitetstilbud på dagtid. 

Som     helse- og omsorgstjenester     regnes     også     aktivt     tilsyn     ved     bruk     av kommunikasjonsteknologi  eller  
besøk  fra  den  kommunale  helse-og omsorgstjenesten  og andre de har gjort avtale med, der det er mulig å sette inn 
nødvendige hjelpetiltak på kort varsel.

Bolig for beboere med heldøgns tjenestetilbud

En person som får heldøgns tjenestetilbud kan motta dette både i eget hjem, omsorgsbolig eller  institusjon.  I  statistisk  
sammenheng  bør  en  derfor  først  telle  opp  hvor  mange  som mottar  et  heldøgns  helse- og  omsorgstjenestetilbud,  
og  deretter  telle  opp  hvor  mange  av dem som bor i henholdsvis institusjon, omsorgsbolig, eller eget hjem/annen 
bolig.

Slik får en oversikt over hvor mange institusjonsplasser eller omsorgsboliger som til enhver tid benyttes til heldøgns 
omsorg, og samtidig hvor mange som til enhver tid mottar heldøgns tjenester i eget hjem.

https://www.regjeringen.no/contentassets/30f6a33aba5642b39c8e2f11b1743df6/notat_om_begrepet_heldogns_helse_omsorgstjenester_mars_2017.pdf


Premisser for framskrivingen

Det er ulik vekst innenfor ulike aldersgrupperinger i de kommende årene. Dette ses tydelig i 
framskrivingskurvene i figuren nedenfor. 

Det må derfor tas høyde for ulik vekst innenfor de ulike aldersgrupperingene.
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Dialogkafe 19.06.19

I forbindelse med arbeidet med kommende Helse-, 
omsorg og sosialplan 2020 – 2030 «Bedre helse for 
alle» har det vært gjennomført dialogkafe for 
involvering og medinnflytelse til planen.
Ansatte, ledere, brukere av tjenesten, frivillige, 
Ribo, Vev-al-plast, politiske parti og pårørende har 
sammen gitt innspill på en rekke tema for de 
fremtidige helse- og omsorgstjenester.

I analysen har man tatt hensyn til og implementert 
en rekke innspill.

Saltdal kommune – Imøtekommende –
Løsningsfokusert - Ansvarlig
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Brukermedvirkning betyr at 

tjenestetilbudet, så langt som 

mulig, skal utformes i samarbeid 

med pasienten eller brukeren.

Hva er suksesskriterier for å 

lykkes med brukermedvirkning?



Saltdal kommune – Imøtekommende –
Løsningsfokusert - Ansvarlig



• Relasjonsbygging – bli sett –
inkludering – åpenhet – respekt-
likeverdighet

• Tydelighet i samarbeid – avklaring 
av roller og ansvar. Eks. koordinator

• Brukermedvirkning på systemnivå –
positiv involvering av 
brukerorganisasjoner –
likeverdighet mellom kommune og 
brukerorg/representanter

• Brukerus.
• Informasjon
• TI/involvering
• Eierforhold
• Forståelig informasjon og språk
• Brukerutvalg
• Brukerundersøkelser
• Informasjon / tilgjengelighet
• Bruker føler seg sett og hørt
• Felles forståelse for hvilket nivå 

brukerne opplever å befinne seg på 
for å kunne tilby riktig tjeneste

• Bygge gode relasjoner til brukerne 
– nettverket. Kommunikasjon, tillit, 
likeverdighet

• Kunnskap/informasjonsarbeid –
tverrfaglig samarbeid

• Kompetanse på brukermedvirkning
• Bruker ekspert på eget liv
• Relasjonsbygging/åpen dialog
• Kunnskap – informasjon – felles 

forståelse av hva brukeren og 
nettverket trenger

Saltdal kommune – Imøtekommende –
Løsningsfokusert - Ansvarlig
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Hva er viktig for deg i 

møte med tjenesten?



Saltdal kommune – Imøtekommende –
Løsningsfokusert - Ansvarlig



• Informasjon
• Tilgjengelighet
• Respekt
• Likeverdighet
• Åpenhet
• Brukermedvirkning
• Lyttet til
• Tatt på alvor
• Brukermedvirkning
• Sømløs behandlingskjede 

og tiltak
• Tjenesten må ha 

fagkunnskapen i orden
• Kommunikasjon

• Respekt
• Møtt med vennlighet, 

imøtekommende og ha 
forståelse for behovene 
som du legger frem. 
Medbestemmelse – velge

• Lytte til de som har behov
• Brukermedvirkning
• Kjemi
• Kompetanse
• Møte et medmenneske
• Godt arbeidsmiljø i 

tjenesten

Saltdal kommune – Imøtekommende –
Løsningsfokusert - Ansvarlig
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Det er et stort mangfold enkeltpersoner og 

organisasjoner som bidrar med frivillig arbeid 

inn mot helse, omsorg og sosialtjenesten i 

Saltdal kommune.

Hva skal til for å bedre samarbeidet og 

koordineringen av det frivillige arbeidet?



Saltdal kommune – Imøtekommende –
Løsningsfokusert - Ansvarlig



• Bedre opplysning ut; 
hvem, hva og hvor?

• Kommunal 
helsefagarbeider knyttet 
til frivillighetssentralen 
(min 20 % stilling)

• Kurs – opplæring av 
frivillige

• Informasjon
• Koordinator
• Møtepunkt
• Koordinator
• Friviligghetskonferanse/da

g for alle
• Markering av frivillige

• Koordinator som 
bindeledd

• Informasjon ut til folket
• Rekruttering – kurs –

opplæring
• Kommunal 

koordinatorstilling
• Informasjon
• Samarbeidsavtaler
• Få ut informasjon
• Koordinator med 

ressursgruppe
• Møteplass for frivillige –

også nye

Saltdal kommune – Imøtekommende –
Løsningsfokusert - Ansvarlig
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Eldre kan bidra til et bærekraftig og 

livskraftig lokalsamfunn i Saltdal 

kommune.

Hvordan kan man ta i bruk alle de 

gode men ubrukte ressursene som 

eldre utgjør i vår kommune?



Saltdal kommune – Imøtekommende –
Løsningsfokusert - Ansvarlig



• Arbeidsbank for dagen –
oppmøtested

• Møtepunkt
• Ressursbank av de eldre –

arbeid og sosialt
• Besøksvenn –

treningskontakt – følge til 
sykehus

• Bidra i skole, barnehage, 
fritidsaktiviteter og 
leksehjelp

• Noen som koordinerer og 
kartlegger eldres ønsker

• Informasjonskafe
• Frivillig arbeid

• Samarbeid / koordinering 
– organisasjoner

• Mentor – frivillig
• Treffsted
• Koordinator – Eldrejæger
• Støttekontakt
• Info
• Bestemorvenn
• Rekruttere til frivillig 

arbeid
• Tilrettelegging for å kunne 

bidra
• Verdsette den frivillige 

innsatsen

Saltdal kommune – Imøtekommende –
Løsningsfokusert - Ansvarlig



Saltdal kommune – Imøtekommende – Løsningsfokusert - Ansvarlig



Saltdal kommune – Imøtekommende –
Løsningsfokusert - Ansvarlig



• Alle må ta samfunnsansvar 
for inkludering

• Ulike aktivitetstilbud for 
barn og unge

• Skape møteplasser
• Arbeid – aktivitet –

utdanning
• Gratis helårig tilbud-

ferieklubb, ferie for alle, 
utstyrssentralen

• Aktivitetskort
• Samarbeid
• Barn
• Arbeid – aktivitet  -

sysselsetting

• Lavterskeltilbud
• Inkludering
• Arbeid – utdanning –

aktivitet
• Arbeid – utdanning –

aktivitet
• Lage arena for inkludering 

på barns/unges premisser
• Styrke kommunal 

psykiatritjeneste, 
barnevern, skole

• Arbeid, utdanning, aktivitet
• Barnetrygd utenfor 

inntektberegning
• Nærmiljøprosjekter

Saltdal kommune – Imøtekommende –
Løsningsfokusert - Ansvarlig
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Hvordan vil fremtidens helse-, 
omsorg og sosiale tjenester se ut 
om 10 år i Saltdal kommune?



Saltdal kommune – Imøtekommende –
Løsningsfokusert - Ansvarlig



• Mer fysiske forebyggende 
arbeid og mer helsestasjon –
tidlig innsats – foreldrestøtte –
ingen fattige familier

• Helsehus – samlokalisering
• Opprettholde aktivitetstilbud
• Politisk forankring i prosjekter 

(etterpå)
• Vi har fått helsehus –

brukermedvirkning i 
utformingen – styrke 
samhandling

• Miljøarbeider – følge til hjelp
• Helsehus – samlokalisering
• Hjelp til selvhjelp/forebyggende 

arbeid
• Rett type bolig
• Styrkefokus

• Ta vare på de svake
• Helsehus
• Helsehus – samarbeid
• Rekruttere og beholde 

kvalifisert personell
• Gode felles digitale 

kommunikasjonssystem/digital 
kompetanse – opplæring

• Helsehus – koordinerte 
tjenester «fra vugge til grav»

• Selvstendiggjorte brukere –
medvirkning – bidra etter evne

• Høy kompetanse – faglig 
autonomi

Saltdal kommune – Imøtekommende –
Løsningsfokusert - Ansvarlig



Helsenorge sine kvalitetsindikatorer
Fullstendig oversikt over alle kvalitetsindikatorene finnes på Helsenorge*. Tallene som er publisert på 
helsenorge.no er for 2017 og det kan ha skjedd endring etter dette. Tallene må ikke tolkes alene men 
må brukes til å gjennomgå rutiner for registrering av tall inn i styringssystemene og til å vurdere 
mulige årsaksforklaringer. Tallene må også følges over tid da det er små tall på noen områder der 
enkelte brukere eller enkelte ansatte kan ha ført til stort utslag i prosentandel. Der hvor det ikke er tall 
er det manglende innrapportering eller for små tall til at de er publisert på Helsenorge.no. 
Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer omfatter de fleste av områdene i kvalitetsbegrepet, og gir en 
pekepinn på kvalitet i tjenestene. Det er utviklet 26 kvalitetsindikatorer for den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Tallene publiseres årlig på nettstedet www.helsenorge.no. Tallene er basert på 
offentlige registre som Statistisk sentralbyrå, KOSTRA, Helsedirektoratets pleie og omsorgsregister 
IPLOS, Folkehelseinstituttets infeksjonsregistreringer og Folkeregisteret. 

Helsedirektoratet skriver på sine sider at datakvaliteten varierer i sykehus og kommuner, og at tallene 
derfor må brukes med varsomhet. Det er også en utfordring at tallene bare oppdateres en gang i året, 
det går dermed lang tid fra endret praksis til nye tall blir offentliggjort. Tallene vil likevel kunne brukes 
som en pekepinn på kvalitet og som utgangspunkt for diskusjon rundt datakvalitet og 
forbedringsområder.

Kommuner scorer godt i forhold til snitt i landet for de fleste indikatorer.  

*https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester


Helsenorge sine kvalitetsindikatorer
Saltdal Snitt landet

Andel vedtak med iverksetting på 0-15 dager 100% 95,40%

Andel beboere på langtidsopphold i institusjon 
som har hatt legemiddelgjennomgang

56,4% 54,54%

Andel beboere på langtidsopphold i institusjon 
som er vurdert av tannhelsepersonell

59% 46,68%

Andel samlet sykefravær i pleie og 
omsorgstjenesten

11,2% 11,59%

Andel beboere på langtidsopphold i institusjon 
som er vurdert av lege

69,2% 63,87%

Andel avtalte årsverk av personell med 
fagutdanning totalt

77,7% 74,5%

Andel beboere på langtidsopphold i institusjon 
som har fått kartlagt sin ernæringsstatus

33,3% 46,15%



Helsenorge sine kvalitetsindikatorer
Saltdal Snitt landet

Andel personer med psykisk utviklingshemming 
med vedtak om dagaktivitetstilbud

38,70% 33,56%

Andelen hjemmeboende med demens som har 
vedtak om dagaktivitetstilbud

38,90% 29,15%

Andel mottakere av rehabilitering og habilitering i 
hjemmet som har IP

0% 6,63%

Andel personer som mottar helsetjenester i 
hjemmet som har kartlagt sin ernæringsstatus

16,70% 15,75%

Sannsynlighet for reinnleggelse av eldre innen 30 
dager

13% 15,10%

Total antall årsverk innen psykisk helse og rus, per 
1000 innbygger

5,3 3

Andel brukertilpasset enerom i institusjon 92,70% 87,80%



Helsenorge sine kvalitetsindikatorer
Saltdal Snitt landet

Legetimer per beboer i sykehjem 0,41 0,56

Andel vedtak om dagaktivitetstilbud med 
iverksettelse på 0-15 dager

100% 82,50%

Andel vedtak om langtidsopphold i institusjon 
med iverksetting på 0-15 dager

95% 89,10%

Andel vedtak om støttekontakt med iverksetting 
på 0-15 dager

100% 83,90%

Andel vedtak om helsetjenester i hjemmet med 
iverksetting på 0-15 dager

100% 95,40%

Andel tjenestemottakere med innfridde behov og 
ønsker om bistand til å delta i arbeid og 
utdanning

98,40% 77,20%



Helsenorge sine kvalitetsindikatorer
Saltdal Snitt landet

Andel tjenestemottakere med innfridde behov  
og ønsker om bistand til å delta i 
organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter

70,90% 60,10%

Andel tjenestemottakere med innfridde behov  
og ønsker om transporttjeneste til 
organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter

69,70% 56,20%

Andel tjenestemottakere med innfridde behov og 
ønsker om transporttjeneste i forbindelse med 
arbeid og utdanning

95,6% 75%



Pleiefaktor – hvordan ser dette ut ellers i landet?*

*Data er hentet fra utredninger som er gjort av PwC



Oppsummering nøkkeltall sammenlignet med Kostragruppene, fylket og 
landet, Helse- og omsorgstjenester

Nøkkeltall Enhet

Saltdal Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Nordland

2018 2018 2018 2018

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 48192 34569 27244 33581

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 598,5 394,8 311,6 391,6

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 45,5 34,1 31,9 34,9

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 77,7 75,5 74,8 75,2

Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,76 0,53 0,57 0,57

Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 30,6 36,2 31,6 33,2

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 50,3 27,3 47,5 47,9

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 12,3 12,7 12,1 13,1

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 92,7 91,3 89,7 87,3

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 4230 3581 3710 3816

Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0 1 5,4 0

Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,41 0,5 0,57 0,49

Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 1,81 0,73 0,67 0,42

Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,1 5,5 4,8 5,4

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 17,4 13,5 11,3 13,4

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 12 11,5 9,6 11,9

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 58,1 50,1 42,2 52,9

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 103 94 90,6 91



Befolkningsprofil Kostra nøkkeltall, sammenlignet 
med kostragruppe, landet og fylket

Nøkkeltall Enhet

Saltdal Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Nordland

2018 2018 2018 2018

Innbyggere (antall) antall 4657 192553 4647141 243385

Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 7,1 8,8 9,9 9

Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 12,5 10,5 8 9,2

Netto innflytting (antall)1 antall -9 -586 15891 89

Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 9,8 9,7 10,7 9,9

Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 63,9 62,8 62 64,6

Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,2 1,1 1,5 1,3

Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 9,4 .. .. ..

Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,54 1,59 1,59 1,54

Kilde:SSB



Antall brukere i omsorgstjenesten 2018
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Folkehelseprofilen
https://www.fhi.no/hn/helse/

https://www.fhi.no/hn/helse/


https://www.veiviseren.no/forstaa-helheten/forskning-og-
utredninger/rapport/heldogns-omsorg-kommunenes-dekningsgrad

https://www.ssb.no/helse/artikler-og-
publikasjoner/_attachment/243181?_ts=1506fa1fef8

https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/botilbud-
innenfor-pleie-og-omsorgstjenester
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Dekningsgrad

https://www.veiviseren.no/forstaa-helheten/forskning-og-utredninger/rapport/heldogns-omsorg-kommunenes-dekningsgrad
https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/243181?_ts=1506fa1fef8
https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/botilbud-innenfor-pleie-og-omsorgstjenester
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Dekningsgrad

https://www.agendakaupang.no/wp-
content/uploads/2018/11/Rapport_KS_Heldogns-
omsorg-kommunenes-dekningsgrad_AK.pdf

https://www.agendakaupang.no/wp-content/uploads/2018/11/Rapport_KS_Heldogns-omsorg-kommunenes-dekningsgrad_AK.pdf

