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Rapport om bruk av institusjonsplasser m.m. 1. kvartal 2014
1. Kvartal 2014 har hatt følgende aktiviteter
Institusjonstjenester:
3 personer er innvilget langtidsopphold i løpet av perioden
5 pasienter har langtidsopphold på korttidsavdelingen pr. 31.03.14.
3 pasienter deler på 2 korttidsrom i fast opplegg (rullering)
13 innleggelser korttidsavdeling for utredning – behandling / 0 søknad er gitt annen hjelp
21 innleggelser korttidsavdeling for rehabilitering / 0 søknader er gitt annen hjelp
13 innleggelser korttidsavdeling for annet (avlastning m.m.) / 0 søknader er gitt annen hjelp
47 innleggelser i korttidsavdeling 1. kvartal
Det var 1 ledig rom på korttidsavdeling pr. 31.03.14.
I tillegg har det fra 15.05.13 vært reservert 2 rom til KØH – plasser.
Hjemmetjenester:
Det var 17 søkere til omsorgsbolig pr. 31.03.14
Brukere Innvilget/endret
Avslag /dekkes på annen måte
Hjemmesykepleie
38
0
Psykisk helsetjeneste
26
1
Praktisk bistand /hjemmehjelp
16
0
Trygghetsalarm
7
0
Avlastning i institusjon
10 (Gjelder sommeravlastningsvedtak for barn)
(I løpet av 2012 gjaldt 10 av 17 av søknadene om avlastning i institusjon barn)
(I løpet av 2013 gjaldt 13 av 20 av søknadene om avlastning i institusjon barn)
FVT / Enhetene har i løpet av 1. kvartal behandlet 232 saker fordelt på 142 brukere.
I løpet av 2013 har forvaltningstjenesten behandlet 917 saker for 416 brukere

Aktiviteter i forbindelse med Utskrivningsklare pasienter (UKP)
Samhandling:
Den administrative delen som følge av samhandlingsreformens meldinger er blitt enklere etter at
Helsenettløsningen (E –meldinger) er aktivert fra 01. mai 2013
Antall meldinger om utskrivningsklare pasienter fra sykehus dette 1. kvartal 2014:
Januar
18 meldinger
Februar
7 meldinger
Mars
13 meldinger
Sum
38 meldinger (Februar var det derfor betydelig lavere aktivitet, mens det nå er
økende igjen)
Vi mener fortsatt sykehuset kan bli bedre på tydeligere funksjonsbeskrivelser i sine meldinger.
Ad. Mottak av utskrivningsklare pasienter.
Antallet utskrivningsklare pasienter (meldinger) ser ut til å fortsette med ca. 17 i måneden
Det er ikke mottatt regninger for manglende mottak av utskrivningsklare pasienter dette kvartalet.
Kommunen tar dermed imot alle utskrivninger fortløpende.
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