
HELSEFREMMENDE OG BÆREKRAFTIG 
LOKALSAMFUNN
En politisk samarbeidsavtale 2015-2019 sikrer 
tverrpolitisk enighet om at oppvekstbyen Bodø 
skal sette barn og unge først. Kommuneplanen 
slår fast at Bodø skal opprettholde sin 
posisjon som nasjonal foregangskommune 
med gode oppvekstvilkår for barn og unge. 
Oppvekstplanen er en del av kommuneplanen, 
og er et administrativt og politisk 
styringsverktøy.

MED FRAMTIDA PÅ SKULDRENE
Skolehelsetjenesten i Bodø omfatter 6150 
elever i grunnskolen, fordelt på 23 grunnskoler 
– med stor geografisk spredning og elevtall 
fra 16 til 764. Kommunen har 2 videregående 
skoler med totalt 2232 elever. Til å følge 
opp elevene og det helsefremmende og 
forebyggende arbeidet, har skolehelsetjenesten 
25,5 årsverk fordelt på 28 ansatte – de fleste helsesøstre, 
men også skolelege, sekretær og psykiatrisk sykepleier. 
Avdelingsleder er helsesøster, og i tillegg har man fagleder, 
gruppekoordinator og fagkoordinator ved helsestasjon for 
ungdom.

LEDELSE OG SAMHANDLING OVER ÅR
I 2012 var tjenesten preget av stram kommuneøkonomi og krav 
om innsparinger. Etter intens og målrettet jobbing ble tjenesten 
styrket med 1,7 årsverk. I 2013 og 2014 handlet det om å 
beholde ressursene og argumentere for å unngå kutt og oppnå 
styrking, det samme gjentok seg i 2015 og 2016. I 2015 og 2016 
ble barn og unge budsjettvinnere! I 2017 er skolehelsetjenesten 
endelig oppe på bemanningsnorm, kommunen har benyttet 
styrkingsmidler fra regjeringen og man har siden 2012 fått 12 
nye årsverk.

Lederskap og samhandling  i skolehelsetjenesten i Bodø kommune
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En videregående skole har hatt psykiatrisk sykepleier som 
en ekstra styrking av skolehelsetjenesten. Her har man et 
frafall på kun 1,4 % og 90 % av elevene har bestått alle fag!

Skolehelsetjenesten har lyktes med styrking gjennom 
langsiktig, strategisk arbeid, samhandling – ikke minst 
med barn og unge -  og tydelig, godt lederskap. 

Det nytter å være barn og unges lokale barneombud!

Å VÆRE EN TYDELIG SAMFUNNSAKTØR. 
HVORDAN HAR VI JOBBET, OG HVA TENKER VI 
ER VIKTIG?
• Tydelig og støttende lederskap

• Vær kjent med sentrale føringer fra Storting, regjering, 
statsbudsjett – se sammenhengen mellom sentrale 
føringer og lokal politikk

• Ha kjennskap til og innsikt i det administrative 
og politiske systemet, om budsjett og 
beslutningsprosesser

• Politisk arbeid: 
Systematisk, målrettet, langsiktig, vær uredd, 
bruk tillitsvalgte, vis til gode eksempler og 
konsekvenser, ha brukerperspektiv. Å være i samme bygg som kommunal ledelse gjør samhandlingen enklere. 
Informer fortløpende om hva styrking (evt. kutt) innebærer for barn og unge.  Berør, inspirer, bruk humor og 
hverdagsspråk.

• Samhandling med skolene, både på system- og individnivå, gjensidig forpliktende avtaler

• Samhandling med ungdomsorganisasjonene

• Etabler kontakt med media og bruk de aktivt

FORUTSETNINGEN FOR KVALITET OG SAMHANDLING
LEDELSE, LEDELSE, LEDELSE: 

• gå foran som et godt eksempel, være en inspirator, vær tett på de ansatte, gi støtte og hjelp i forhold til 
prioriteringer, spill den enkelte god, lagbygging, sett klare mål, bygg gode relasjoner og vis at du bryr deg

• organisering, gode støttefunksjoner, styring og internkontroll, gode avvikssystem, tillitsvalgte med på laget

• et godt og inkluderende arbeidsmiljø der det er rom for forskjellighet, der alle føler seg sett, inkludert og der vi 
har det artig i lag

Kvalitetssikring av kjerneoppgavene bidrar til å sikre lik praksis og god kvalitet i tjenestetilbudet. Det sikrer 
forutsigbarhet og forhindrer «privat praksis», og det bidrar til å utvikle en ens forståelse av tjenestens 
samfunnsoppdrag.

ET HELSEFREMMENDE OG INKLUDERENDE MILJØ
Også kontorene til skolehelsetjenesten er en del av kvaliteten vi gir til elevene. De er møblert med omhu, og vi har 
bestemt hva som skal henge på veggene. Elevene involveres aktivt i evaluering og utvikling av tjenesten. Det tror 
vi gir en framtidsrettet og bærekraftig skolehelsetjeneste for barn og unge i oppvekstbyen Bodø!

Kontaktinfo:
Marit Lund Hansen, avdelingsleder skolehelsetjenesten
marit.lund.hansen@bodo.kommune.no – telefon: 75556090 / 41100998
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