
Spørsmål til ordføreren til formannskapsmøte 31.1 
 

• Er det nok kapasitet på korttid til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus? 

• Dersom vi ikke har nok kapasitet, finnes det oversikt over utgifter/sum på eventuelle 

opphold på sykehus på grunn av at vi ikke har kapasitet på korttid, da fra de siste 3-6 

mnd? 

• Hva er status på langtidsplasser på sykehjemmet i forhold til behovet vi har oversikt over? 

Da med tanke på evt endring i pleiebehov for de som i dag trenger pleie, men er på 

Vennatunet, Tangen, Rossvolltunet eller er hjemmeboende. 

 

Mvh 

Mildrid Gimseng 

 

SVAR:  
 
Er det nok kapasitet på korttid til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra 

sykehus?  
   
Vi er en av de kommunene i Trøndelag som har hatt lavest antall utskrivningsklare pasienter på 

vent. Siden august 2021 har det vært unntaksvis at vi har hatt utskrivningsklare som har måttet 

vente på plass over flere dager. Men, for to uker siden hadde vi 3 stk. i 4 dager som ventet på en 

løsning. Dette kostet oss 16 200 kroner pr døgn.   

Jeg skal vise eksakte tall når jeg utreder neste spørsmål, men det vi ser er at det har skjedd en stor 

økning av utskrivningsklare pasienter de siste månedene.   

Første prioritet for oss er alltid faglig forsvarlighet. Hvis vi klarer å ha en faglig forsvarlig tjeneste 

i innbyggerens eget hjem er dette noe vi tilstreber. Hjemmetjenesten sørger for en stor del av de 

som kommer ut fra sykehus, i tillegg til at de har mange marginaliserte brukere fra før.  Etter et 

sykehusopphold vil pasienten i noen tilfeller komme seg raskere i hjemmet med vante omgivelser 

og oppgaver enn et par uker på korttidsavdeling (forskning)  



Når det gjelder korttidsplasser så har vi nå 11 rom + et Observasjons-rom som brukes når vi 

absolutt må. I det siste har vi brukt dette rommet + et ekstra rom nede i sokkel kontinuerlig. Det 

er i utgangspunktet ikke økonomi til å drifte disse to rommene i den grad vi har gjort hittil i år.   

På fem av pasientene vi har på korttid nå venter på langtidsplass. Tidligere i januar var det 8 stk. 

som ventet på langtid. Så det varierer noe.  Utfordringene med rift om plassene kommer ofte i 

bølger, men vi ser at det er tettere mellom dem.  

Jeg har spurt enhetsleder på Rossvollheimen hva hun tenker om situasjonen nå. Camilla Sæther 

Jacobsen svarer som følger:   

"Det er utfordrende å drifte en korttidsavdeling på en god måte med lite korttidsplasser, da sier det seg selv at man 

får økte utgifter på utskrivningsklare pasienter.   

Det oppleves utfordrende å måtte prioritere hvem som er så "heldig" at de skal få komme inn på 

korttidsavdelingen, blant alle som har behov.   

Det er dessverre mange svake eldre som bor hjemme, som kunne hatt godt av et 

rehabiliteringsopphold/korttidsopphold for å bevare sine funksjoner lengre. I realiteten ser man at når de først får 

komme inn, er de så svake at de gjerne ikke reiser hjem igjen.   

Flere svake eldre og demente bor hjemme på lånt tid, og har behov for høyere omsorgsnivå. Mange pårørende har 

også tyngende omsorgsoppgaver og det er utfordrende å få til avlastningsopphold på Korttidsavdelingen for tiden."   

Så svaret på spørsmålet er: Nei, vi har ikke nok korttidsplasser pr nå, vi har heller ikke nok 

langtidsplasser – mangelen på plasser medfører økt press på hjemmetjenesten.  

  
Dersom vi ikke har nok kapasitet, finnes det oversikt over utgifter/sum på 

eventuelle opphold på sykehus på grunn av at vi ikke har kapasitet på 

korttid, da fra de siste 3-6 mnd.?  
  
Det koster oss 5400 kroner i døgnet å ha en utskrivningsklar på sykehus.   

2022: 42 + 13 = 55 døgn = 297 000  

Hittil i år 2023: 19 døgn = 102 600 kr  

Siste 3 måneder (Nov 2022 – januar 2023): 19 + 27 = 46 døgn = 248 400  

Siste 6 måneder (August 2022 – januar 2023): 46 + 15 = 61 døgn = 329 400  

  



Hva er status på langtidsplasser på sykehjemmet i forhold til behovet vi har 

oversikt over? Da med tanke på evt. endring i pleiebehov for de som i dag 

trenger pleie, men er på Vennatunet, Tangen, Rossvolltunet eller er 

hjemmeboende.  
 
Vi har større behov for langtidsplasser enn vi har til rådighet pr i dag. Ved å flytte ut 

hjemmetjenesten, bygge på en fløy til denne og delvis bygge en sykehjemsavdeling og flere 

omsorgshybler – vil vi være godt rustet i mange år framover. Dette haster. I mellomtiden bør vi 

se på midlertidige løsninger som å utnytte flere rom ved Rossvollheimen og Vennatunet. Vi har 

måttet ruste opp tjenesten på Vennatunet allerede for å holde noenlunde tritt med de aller største 

omsorgsbehovene i kommunen.   

 

Kommunalsjef Helse og mestring 

Asbjørn Strømmen  

 


	Spørsmål til ordføreren til formannskapsmøte 31.1
	SVAR:
	Er det nok kapasitet på korttid til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus?
	Dersom vi ikke har nok kapasitet, finnes det oversikt over utgifter/sum på eventuelle opphold på sykehus på grunn av at vi ikke har kapasitet på korttid, da fra de siste 3-6 mnd.?
	Hva er status på langtidsplasser på sykehjemmet i forhold til behovet vi har oversikt over? Da med tanke på evt. endring i pleiebehov for de som i dag trenger pleie, men er på Vennatunet, Tangen, Rossvolltunet eller er hjemmeboende.



