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Oversikt over søknader til ulike institusjonsplasser og
omsorgsbolig 2014-2015
Oversikten som er vedlagt viser en oversikt over hvor mange personer som har søkt ulike
institusjonstjenester og omsorgsbolig fra 1.1. – 31.12. i 2014 og 2015. I tillegg er det tatt med en oversikt
over antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter fra 2012 – 2015.
Videre rapporter for 2016 vil bli levert kvartalsvis.
Tabellen viser videre hvor mange som har fått innvilget plass samt hvor mange som har fått avslag.
Rubrikken «annet» er en samlebetegnelse på søknadenes ulike status. Dette kan være «behov opphørt»,
«mors» (død), og/eller ikke ferdigbehandlede søknader. Det siste gjelder søknader som er kommet inn
mot slutten av året.
Når det gjelder klager i 2014 fikk 2 som klaget på avslag om langtidsopphold medhold i klagen sin. 1 som
klaget på avslag om omsorgsbolig fikk ikke medhold.
I 2015 fikk 2 personer som klaget på avslag om langtidsopphold i institusjon medhold i klagen sin, 1
person fikk medhold etter klage på avslag om avlastning. 5 som klaget på avslag om omsorgsbolig, fikk
ikke medhold i klagene sine.
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Betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter.
I forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen i 2012, ble det innført krav om betaling for
pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus, men som kommunene ikke kan ta i mot pga manglende
tilbud/korttidsplass.
I 2012 kostet det kommunene kr. 4000,- pr døgn. I 2015 var prisen kr. 4387,- pr.døgn.
Som tabellen viser, har betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter hatt en klar nedgang i løpet av de 4
årene ordningen har vært: Fra 394 døgn i 2012 til 200 døgn i 2015..
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