NOTAT – vedlegg til sak:
Orientering om rekruttering av fagpersonell ved Nes omsorgssenter (21/3169)

Som beskrevet i saken har det de siste årene vært utfordrende å tildele institusjonsplasser på Nes
omsorgssenter. Det er nå en økende tendens med pasienter og pårørende som ikke vil akseptere en
sykehjemsplass på Nes. Helt konkret så var det i uke 38 to ledige langtidsplasser til fordeling på Nes.
Samtidig lå det flere pasienter på korttidsplasser på Austjord som ventet på ledig langtidsplass, og
det var utskrivningsklare pasienter på sykehuset som ventet på korttidsplass. En av de inneliggende
pasientene på Austjord takket motvillig takket ja til langtidsplass på Nes. Det ble innledet dialog med
de andre pasientene som ventet på langtidsplass, men ved inngangen til uke 39 er den siste plassen
fortsatt ikke tildelt.
Frem til nå har praksis vært at ledig plass tildeles, og pasientene får da ikke mulighet til å velge
lokasjon. Dersom det takkes nei til plass har konsekvensen vært at man faller ut av ventelisten. Dette
har vært ansett som nødvendig for å sikre flyt i tildeling av plasser, hindre at korttidsplassene fylles
opp med langtidspasienter, og unngå at Ringerike kommune har utskrivningsklare pasienter liggende
på sykehus. Det siste har også en økonomisk konsekvens ved at et døgn med utskrivningsklar pasient
koster ca. kr 5000,-.
Nasjonale føringer er tydelige på at det ved tildeling av tjenester skal legges vekt på
brukermedvirkning, og at det er viktig å tilrettelegge for ivaretakelse av nettverk og nærkontakt med
familie. Det er på bakgrunn av dette juridisk komplisert å flytte pasienter mot sin vilje.
Rådmann ønsker nå å endre praksis knyttet til tildeling av plassene på Nes omsorgssenter. Det er ikke
ønskelig å presse pasienter til å flytte til Nes dersom de ikke ønsker dette, og dersom flytting
innebærer at det blir vanskelig å opprettholde nettverk og kontakt med familie. Dersom de belegger
en korttidsplass, og får tilbud om langtidsplass som de takker nei til, vil de heretter gå over til
vederlagsberegning og venter der de er på neste ledige plass. Dette kan medføre økt andel
overliggere og mindre flyt i korttidsplasser.
På bakgrunn av tidligere erfaringer så antar Rådmann at ny praksis vil føre til ledig kapasitet på Nes.
Denne kapasiteten kan brukes til avlastningsplasser. Avlastningsopphold er av midlertid karakter, og
vil ikke påvirke muligheten for å opprettholde nettverk i samme grad som ved tildeling av
langtidsplass. Avlastningsopphold tildeles i dag på paviljongen på Austjord, og denne kan da benyttes
til pasienter som venter på langtidsopphold andre steder enn på Nes.
Dersom kapasitet på Nes omsorgssenter ikke kan utnyttes ved de løsningen som er skissert over, vil
Rådmannen foreslå å rette en formell henvendelse til Sør-Aurdal kommune om de ønsker å kjøpe
institusjonsplasser på Nes.
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