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KJØP AV KORTTIDSPLASSER

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og behandlingsheim
og å kjøpe fire korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn kommune.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn
Karmøy kommune har i dag for få korttidsplasser ved kommunens sykehjem i forhold til
behovet. Kommunestyret vedtok derfor den 16.12.19, sak 136/19 Handlingsprogram med budsjett og
økonomiplan 2020-2023 å øke antall kortidsplasser ved Norheim bbh i 2020 med 8-10 senger.
Karmøy kommune er nå tilbudt å kjøpe fire plasser av Bokn kommune ved Bokn sjukestove.
Kapasitetsutfordringer og gjennomførte tiltak
Karmøy kommune har både i 2018 og 2019 hatt store kostnader knyttet til innbyggere som har
vært ferdigbehandlet på sykehuset, men som kommunen ikke har hatt kapasitet til å ta imot når
de er blitt meldt utskrivningsklare fra sykehuset (overliggere). Årsaken til dette er at det har vært
for få kortidsplasser ved kommunens sykehjem i forhold til behovet. Hjemmetjenesten har i den
grad det har vært faglig forsvarlig tatt i mot utskrivningsklare pasienter. Kapasiteten på
korttidsavdelingene har vært begrenset til de sengene som vi til enhver tid har hatt til rådighet.
Presset på korttidssenger har blitt ytterligere forsterket ved at kommunen har hatt en del
innbyggere som har hatt vedtak om langtidsplass, men som har fått korttidsplass i påvente av
langtidsplass. I 2019 hadde vi i gjennomsnitt til en vær tid 15 innbyggere i denne kategorien.
Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2019 å øke kapasiteten på kortidsplasser med tre senger.
Antallet var en gjennomsnittsberegning i forhold til overliggere i første halvår 2018. Antallet
overliggere økte imidlertid betraktelig utover dette antallet i 2019. Det ble derfor våren 2019 tatt i
bruk en fjerde ekstra seng ved Norheim bbh. Det er nå ytterligre tatt i bruk 4 nye senger.
Kapasiteten er dermed samlet sett i 2019 og frem til januar økt med til sammen 8 senger.
Ytterligere kapasitetsøkning i 2020 - innretning
I budsjettet for 2020 ble det vedtatt å øke kapasiteten ved Norheim bbh ytterligere slik at en
samlet tok i bruk 12-14 nye senger innberegnet med sengene som ble opprettet i 2019. Det ble satt
av 5,7 mill. kroner til tiltaket.
I etterkant av budsjettbehandling har det vært dialog mellom Karmøy og Bokn kommuner om
mulighet for kjøp av senger. Bokn kommune har for tiden ledig kapasitet ved Bokn Sjukestove,
som består av 13 pasientrom. Fire av disse er nye og ni av rommene er nylig renovert. Bokn
kommune har fysioterapeut i 75 % stilling som også blir benyttet av pasientene ved sjukestova.
Tilsynslegen holder til i samme bygg som sjukestova. Det er dagavdeling som har åpent to dager
i uken, og her får beboere på sjukestova delta dersom det blir vurdert at de kan ha utbytte av det.
Ellers får beboere på sjukestova delta på andre aktiviteter som de kan ha utbytte av, som f.eks.
kulturell spaserstokk, foredrag/musikkinnslag, sykkeltur o.l.
Tilbudet fra Bokn kommune vurderes som et godt tilbud - både faglig og økonomisk. Ut fra en
faglig og driftsmessig vurdering anbefales det at de fire plassene ved Bokn sjukestove blir tatt i
bruk av pasienter som har fått vedtak om langtidsplass og som ligger på korttidsplass i påvente
av ledig langtidsplass.
Rådmannens vurdering

Ut fra erfaringene med økning i antall ferdig behandlede pasienter på sykehuset er det vesentlig
at kommunen legger til rette for et handlingsrom som tar høyde for at antallet kan øke mer enn
en har planlagt for i 2020. Rådmannen ser det derfor som en god løsning å kombinere opprettelse
av til sammen 8 ekstra plasser ved Norheim bbh samtidig å kjøpe fire senger ved Bokn
sjukestove. Kostnaden ved denne løsningen vil ikke bli høyere enn om en oppretter 12 ekstra
senger ved Norheim bbh. Ved å bruke de fire plassene ved Bokn sjukestove til pasienter som har
fått vedtak om langtidsplass og som ligger på korttidsplass i påvente av ledig langtidsplass, vil
en gi disse pasientene et godt tilbud i tiden de venter på langtidsplass ved et sykehjem i Karmøy.
Dersom kommunestyret slutter seg til rådmannens tilråding om kjøp av plasser vil det bli inngått
en konkret avtale med Bokn kommune.
Dersom antall ferdigbehandlede pasienter øker utover dette i 2020 og det blir behov for å øke
antall plasser ved Norheim bbh ytterligere, vil rådmannen legge fram ny sak.

Rådmannens konklusjon
Rådmannen anbefaler at kommunestyret kjøper fire plasser av Bokn kommune ved Bokn
sjukestove.

Rådmannen i Karmøy, 20.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

