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Rapport om bruk av institusjonsplasser m.m. 1. kvartal 2015
1. Kvartal 2015 har hatt følgende aktiviteter
Institusjonstjenester:
4 personer er innvilget langtidsopphold i løpet av perioden / 3 har fått annet tilbud (omsorgsbolig)
3 pasienter har langtidsopphold på korttidsavdelingen pr. 31.03.15.
6 pasienter deler på 2 korttidsrom i fast opplegg (rullering)
11 innleggelser korttidsavdeling for utredning – behandling / 1 søknad er gitt annen hjelp
48 innleggelser korttidsavdeling for rehabilitering / 0 søknader er gitt annen hjelp
09 innleggelser korttidsavdeling for annet (avlastning m.m.) / 3 søknader er gitt annen hjelp
68 innleggelser i korttidsavdeling 1. kvartal
Det var 0 ledig rom på korttidsavdeling pr. 31.03.15.
I tillegg har det fra 15.05.13 vært reservert 2 rom til ØHD – plasser.
Hjemmetjenester:
Det var 6 søkere til omsorgsbolig (for eldre) pr. 31.03.15
Brukere Innvilget/endret

Avslag /dekkes på annen måte

Helsehjelp i hjemmet
(hjemmesykepleie / psykisk helse) 96
1
Praktisk bistand /hjemmehjelp
20
0
BPA
0
0
Trygghetsalarm
12
1
Avlastning i institusjon
21 (5 voksne og 17 barn)
1(voksen)
(14 av avlastningsvedtakene for barn gjelder ekstra sommeravlastning)
(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)
(I løpet av 2014 gjaldt 25 av 35 av søknadene om avlastning i institusjon barn)
FVT / Enhetene har i løpet av 1. kvartal behandlet 322 saker fordelt på 184 brukere.
(En markert økning fra forrige kvartal)
I løpet av 2014 har forvaltningstjenesten behandlet 915 saker for 395 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 siste 4 kvartal:
April 9 meldinger Juli
16 meldinger
Okt
16
Jan
Mai
18 meldinger Aug 17 meldinger
Nov 16
Febr
Juni 16 meldinger Sept 17 meldinger
Des 23
Mars
Sum 43 meldinger
50 meldinger
55 meldinger

27
19
16
62 meldinger

Det har vært en økning gjennom hele 2014 i antall utskrivninger med omsorgsbehov. Spesielt
tydelig har økningen vært høsten 2014 og vinteren 2015.
Sykehuset fremmer fortsatt i betydelig grad «bestillinger» om konkrete tjenester i særdeleshet
korttidsopphold. Dette er brudd på gjeldende avtaler og blir så langt råd er tilbakemeldt som avvik
til sykehuset.
Sykehuset har fortsatt et betydelig potensiale til å uttrykke omsorgsbehovene tydeligere som
funksjonsbeskrivelser i sine meldinger.
Det har tidligere tatt lang tid før kommunen får svar fra sykehuset på meldinger om avvik fra
samarbeidsavtalene. Dette har nå blitt bedre !
Ad. Mottak av utskrivningsklare pasienter.
Antallet utskrivningsklare pasienter (med omsorgsbehov) ligger vanligvis på ca. 17 i måneden.
Høsten 2014 var det generelle omsorgsbehovet for utskrivningsklare pasienter merkbart økende.
Januar 2015 var det en uvanlig høy utskrivningsaktivitet.
Om økningen i antall utskrivningsklare pasienter varer over tid er for tidlig å si, men undertegnede
mener det er en viss sannsynlighet for det.
Det er i dette kvartalet mottatt regning for manglende mottak av utskrivningsklare pasienter (t.o.m.
nov.)
Januar og februar hat kommunen hatt til sammen 16 ekstra liggedøgn (utskrivningsklare) på
sykehuset med en kostnad på kr. 70 192.- (en økning siden forrige kvartal)
Søgne kommune har en avtale om samarbeid om bruk av institusjonsplasser til korttidsopphold
og denne avtalen er blitt benyttet så langt råd er siden sommeren 2014.
Det har vært kjøpt 5 ekstra sengedøgn av Songdalen 1. kvartal 2015
Det er fortsatt en merkbar økning av antall pasienter med omfattende omsorgsbehov og
omsorgstjenestene har utfordringer med å stille med tilstrekkelige ressurser (hjemmetjenester /
ledig korttidsrom) innen dato for utskrivning.
Kommunen klarer ikke lenger å ta imot alle utskrivningsklare pasienter fortløpende.
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