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Januar 2021 - rapportering til Hovedutvalg bistand og omsorg om innflytting i
Carpe Diem demenslandsby m.m.

I Hovedutvalg for bistand og omsorg sitt møte 11.11.2020, sak 066/20 Kommunedirektørens
forslag til handlingsprogram 2021-2024, vedtok hovedutvalget følgende:
Hovedutvalg BIOM skal holdes månedlig oppdatert vedrørende innflytting i Carpe Diem
demenslandsby. Oppdateringene skal inneholde status for vedtak om langtidsplass,
hjemmetjenester, utskrivningsklare pasienter, endringer i antall heldøgns plasser samt
rekruteringsstatus for sykepleiere og andre helsearbeidere. En eventuell endring i innflytting på
Carpe Diem demenslandsby, ut over det som allerede er foreslått fra KD, forelegges BIOM i
forkant. En endring i antall heldøgnplasser for eldre forventes dekket av foreslått
demografikompensasjon.

Kommunedirektørens statusrapport:
Vedlagt følger seks tabeller som viser ulike nøkkeltall for å rapportere på det hovedutvalg for
bistand og omsorg ber om i sitt vedtak.
Kommunedirektøren vil rapportere disse nøkkeltallene til hvert av hovedutvalget sine møter.

Status for innflytting i Carpe Diem demenslandsby:
Tabell 1 gir en oversikt over antall personer som har flyttet til Carpe Diem demenslandsby, både
beboere med fast langtidsvedtak og midlertidig bruk av plasser. Antallet vises på
rapporteringstidspunktet som oppgis i tabellen.
Tabell 1
Status for innflytting i Carpe Diem demenslandsby

Per 15.1.2021

Beboere med fast langtidsvedtak

31

Midlertidige bruk av plasser for Vallerhjemmet

52

Totalt antall i Carpe Diem demenslandsby

83

Status enkeltvedtak om langtidsplass:
Tabell 2 viser antall personer som har fått enkeltvedtak om langtidsplass, og som venter på plass,
på rapporteringstidspunktet som oppgis i tabellen.
Tabell 2
Antall innbyggere med enkeltvedtak om langtidsplass
I eget hjem med 3 måneders-garanti
I korttidsavdeling
I omsorgsbolig
Totalt antall som venter på langtidsplass
Langtidsplasser meldt ledige siste uken

Per 15.1.2021
9
11
0
20
6

Status for utskrivningsklare pasienter:
Tabell 3 viser antall døgn utskrivningsklare pasienter har ligget på sykehuset etter at de er meldt
utskrivningsklare, dette er døgn kommunen betaler for. Kommunen har budsjettert med 365
døgn per år, for at innbyggere som er alvorlig syke eller i siste livsfase kan bli liggende på sykehus
selv om de er utskrivningsklare.
Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at det tar noe tid før disse tallene er klare, siden
sykehuset fakturer Bærum kommune etterskuddsvis. Rapporteringstidspunkt oppgis i tabellen.
Tabell 3

Antall døgn ved sykehus for utskrivningsklare pasienter

Til og med
november 2020
439

Dødsfall 2020 versus 2019:
Tabell 4 viser endringer i antall dødsfall blant tjenestemottakere i Pleie og omsorg, på
rapporteringstidspunktet som oppgis i tabellen.
Tabell 4
Dødsfall 2020 versus 2019
Antall færre dødsfall sett opp mot 2019

Per 31.12.2020
83

Oversikt over antall plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester:
Tabell 5 gir en oversikt over antall plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester på
rapporteringstidpunket som oppgis i tabellen.
Tabell 5
Oversikt over antall plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester
Sykehjem
Centro Asistencial Noruego (CAN)
Carpe Diem demenslandsby (Erstatningsplasser)
Dønski – Kommunale akutte døgnplasser (KAD)
Eikstunet sykehjem
Gullhaug sykehjem
Hospice og Stabekk sykehjem
Lindelia sykehjem
Lønnås sykehjem og rehabiliteringssenter
Mariehaven sykehjem
Nordraaksvei sykehjem
Solbakken sykehjem
Solvik sykehjem
Stabæktunet sykehjem
Valler sykehjem (for tiden lokalisert både i Carpe Diem
demenslandsby og på Valler)
Kjøp av plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester
Koronaenhet – Dønski
Sum sykehjemsplasser
Omsorgsbolig
Atriumgården omsorgsboliger
Bekkestua omsorgsboliger
Belset/Lommedalen /Dønski omsorgsboliger 1)
Capralhaugen 1 og 2 omsorgsboliger
Niels Leuchsvei omsorgsboliger
Gamle Drammensvei 25 omsorgsboliger
Helmerveien omsorgsboliger 2)
Lønnås omsorgsboliger
Sum omsorgsboligplasser
ANTALL HELDØGNSPLASSER (80 +)
1

Totalt antall Plasser per
plasser
15.01.21
30
0
(158)
31
21
15
30
30
57
55
80
80
132
132
68
66
72
72
75
75
88
88
130
130
86
86
64

52

3
0
936

3
30
945

50
44
162
78
14
79
51
18
496

50
44
136
78
11
65
31
18
433

1 432

1 378

)Lommedalen omsorgsboliger er avviklet og beboerne har blant annet flyttet til Carpe Diem
demenslandsby.
2)
Kommunen har 51 omsorgsboliger for eldre i Helmerveien. Helse og sosial benytter per nå 20 av
leilighetene.

Innbyggere i aldersgrupper (demografiprognose)
80–84 år
85–89 år
90–94 år
95 +
Sum

2021
2 821
1 908
1 080
378
6 187

Dekningsgrad heldøgnsplasser for innbyggere over 80 år (%)

22,3 %

Rekruteringsstatus for sykepleiere og andre helsearbeidere:
Tabell 6 gir en oversikt over ledige sykepleierårsverk i de ulike seksjonene i Pleie og omsorg, samt
ledige vernepleierårsverk i seksjon for samlokaliserte boliger, på rapporteringstidpunket som
oppgis i tabellen.
Tabellen viser også totalt antall årsverk i tjenesten.
Tabell 6

Rekruteringsstatus for sykepleiere og andre helsearbeidere
Sykepleierårsverk i:
- ambulerende hjemmetjenester
- samlokaliserte boliger
- sykehjemmene

Totalt antall Ledige årsverk
årsverk per 31.12.2020
131,2
30,4
247,5

13,3
1,0
27,0

Totalt antall sykepleierårsverk

409,1

41,3

Vernepleierårsverk i:
- samlokaliserte boliger

105,3

9,5

Totalt antall vernepleierårsverk

105,3

9,5

