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Kort informasjon om Bråta helse- og aktivitetssenter
Sykehjem og omsorgsboliger bør bygges slik at de blir en integrert del av
lokalmiljøet, gjerne med felles møteplasser og naboskap på tvers av
generasjoner og funksjoner. Integrering i øvrig bomiljø, samlokalisering med
annen virksomhet og sambruk av lokaler, legger grunnlag for gjensidig utnyttelse
av ressurser, felles aktiviteter, uformelle møter og sosial omgang (Leve hele
livet)
«Bråta helse- og aktivitetssenter inneholder aktiviteter og tilbud til alle innbyggere i
Nedre Eiker kommune. I 1. etasje ligger kultur- og aktivitetstorget. Her er det pub,
basseng og velværeklinikk, frisør, fotpleie og hudklinikk, sanserom, treningssal og tilbud
om ergoterapi og fysioterapi. Midt i det hele ligger kultur- og aktivitetstorget, som er
selve pulsåren på Bråta, med aktiviteter og arrangementer for alle kommunens
innbyggere. I 2. etasje ligger små institusjonsavdelinger med plasser for rehabilitering,
opptrening, utredning, igangsetting av behandling og pleie og lindrende behandling
Bak hovedbygget ligger en landsby, bestående av et dagsenter for personer med demens
og 54 omsorgsboliger. Bare et steinkast unna ligger Veiavangen ungdomsskole. Bråta
har inngått en forpliktende avtale med ungdomsskolen. Elever fra ungdomskolen har
ansvar for aktiviteter for eldre og deltar ved andre arrangement på senteret.
Ungdommene er med i trimgruppe for eldre, dataopplæring for eldre, samt henting og
bringing» Fra reformen «Leve hele livet»

Målet hele veien er å bevare og videreutvikle
sambruken og samlokaliseringen på Bråta helseog aktivitetssenter. Følge opp innsatsområdene
ved reformen «Leve hele livet».

Status på Bråta helse- og aktivitetssenter
• 2 felles informasjonsmøter i forkant av kommunestyret 27.10.2020 – dette for å gi muligheten til
at medarbeidere kan få avklaringer/oppklaringer. Det har vært viktig å trygge medarbeiderne på
Bråta. Tillitsvalgte og den lokale ledelsen ved Bråta har deltatt og bidratt bredt i dette
• Felles informasjon til medarbeidere ved Bråta helse- og aktivitetssenter og Helsehuset har blitt
sendt ut i etterkant av kommunestyret 27.10.2020. Kommunalsjefene og virksomhetsledere har
utformet dette i samråd, slik at alle får rett og lik informasjon
• Dette er en prosess som har preget mange medarbeidere på Bråta. Det er en del uenigheter om
faktagrunnlaget i denne saken og hvordan dette har blitt fremstilt. Flere er redd for ytterliggere
mediaoppmerksomhet og at deres arbeidsplass blir utlevert.
• Det jobbes nå med flere felles møter og prosesser hvor man har som mål om få personalgruppen
til å jobbe godt i sammen igjen og i samme retning («rense lufta»). Videre vil det være viktig å
forebygge fremtidige misforståelser og usikkerhet. Nylig vært sykepleiermøte og det legges opp
til flere slike foraer for ulike faggrupper og personalgruppen i sin helhet
• Det er mye spørsmål og usikkerhet som har dannet seg hos medarbeidere rundt hva Bråta skal
drive med fremover: Skal rehabilitering bort? Skal noen andre plasser bort siden lindrende
plasser blir? Blir det langtidsplasser?

Prosess fra 2019 til nåtid
Under kommunesammenslåingsprosessen ble nivå 3 rapport: «Organisering av
virksomhetene» utarbeidet. Her er Bråta helse- og aktivitetssenters rolle i ny
kommune skissert:
«Rehabiliteringsplassene overføres til Bråta for å styrke rehabiliteringstilbudet i nye
Drammen og skape en sterkt fagmiljø for rehabilitering. Bråta helse- og
aktivitetssenter vil i tillegg ha lindrende avdeling og korttidsplasser»

Hva har skjedd underveis?
• Direktør og kommunalsjef har holdt allmøte ved Bråta våren 2019 for å gi
informasjon og svare på spørsmål rundt det som var foreslått i nivå 3- rapporten.
• Prosessen har vært på vent som andre harmoniseringsprosesser i forbindelse
med kommunesammenslåingen, spesielt grunnet pandemien
• Det har vært flere gjentagende spørsmål underveis fra personalgruppen om hva
Bråta skal jobbe med fremover og hvilke planer som foreligger? I den forbindelse
har noen medarbeidere valgt å slutte, dette gjelder også lindrende avdeling
• Virksomhetsleder har deltatt på flere enhetsmøter for å trygge medarbeidere og
gi informasjon om det som har vært avklart
• Underveis har det vært et lederskifte og ny leder har hatt behov for å bli kjent
med «huset» i tillegg til en pandemi som har krevd mye fra Bråta

Lindrende plasser
• Lindrende plasser ble opprettet i forbindelse med åpningen av Bråta i 2005, det
har vært utprøvd ulike modeller/løsninger for dette gjennom tiden, bl.a. hvor
plassene har vært organisert i virksomheter. Rehabiliteringstilbudet og det
lindrende tilbudet var egne virksomheter med egne avdelingsledere. Tilbudet
har vært i jevnlig endring og utvikling.
• Et fagmiljø som har vært solid, dyktig på faget sitt og hatt et godt omdømme
• De siste årene har det vært stort gjennomtrekk på medarbeidere ved lindrende
plasser, noe det har vært naturlige årsaker til, i mens noe har nå vært i
forbindelse med kommunesammenslåingen
• Dette har hatt innvirkning på fagmiljøet og forutsetningene for å ta seg av de
mest avanserte pasientsituasjonene har vært begrenset

Lindrende plasser
• Rekruttering av sykepleier med spesialkompetanse innenfor fagområde har vært en
jevnlig prosess. Vi har derfor siden august 2020 rekruttert 5 nye sykepleiere og 2
sykepleierstudent til lindrende plasser, hvor 2 av dem har videreutdanning innenfor
fagområdet og de resterende har erfaring fra fagfeltet. Disse tiltrer stillingen
fortløpende frem til 18.januar. 2021. Alle sykepleiere har fått tilbud om å øke til 100%
stillinger i lys av heltidssatsningen i kommunen
• Lindrende omsorg har vært et stort fokusområde i tidligere Nedre Eiker kommune. Det
har vært stort fokus på å legge til rette for lindrende omsorg i hjemmet i tillegg til
lindrendeplasser på Bråta.
• Å gi muligheten til hjemmedød har vært et viktig og solid tilbud, derfor har lindrende
omsorg i tidligere Nedre Eiker kommune vært mye mer enn de lindrende plassene på
Bråta.

Hva skjer videre?
• På bakgrunn av kommunestyrevedtak 27.10.2020 har programområdene P04 og P06
igangsatt et samarbeid på tvers. Det er allerede gjennomført møter på kommunalsjefog virksomhetsledernivå for å rigge en prosess rundt utformingen av strategier for et
helhetlig tjenestetilbud innenfor lindrende og rehabiliterende behandling i kommunen.
Det vil være viktig å legge til rette involvering og medvirkning fra tillitsvalgte,
vernetjenesten og lokale fagmiljøer (medarbeidere) i det fremtidige arbeidet
• En fremdriftsplan for gjennomføring av prosessen med milepæler vil bli utarbeidet

• På Bråta lokalt jobbes det med bistand fra kompetansesentret for å jobbe aktivt med
arbeidsmiljøet, samt utvikling av solide fagmiljøer på huset. Den store jobben ligger nå i
å samle Bråta til ett, motivere medarbeidere, se mulighetene fremover og ikke minst gi
et tjenestetilbud til kommunens innbyggere som bærer preg av høy kvalitet.

Virksomhet omsorgstjenester Mjøndalen og Krokstadelva

