
Orientering til Hovedutvalg for 
helse, sosial og omsorg 

Bråta – status lindrende plasser



Vedtak i kommunestyret oktober 2020 

• Strategiene og brødteksten som omhandler 
lindrende plasser og rehabilitering tas ut av 
strategidokumentet. 

• Strategien omhandler i denne omgang omsorgsbygg 
for 80 år og eldre, og disse plassene handler om et 
mye bredere spekter av brukere, og bør derfor sees 
på helhetlig framfor bare behandles som en del av 
Strategi for omsorgsbygg 80+. 

• Kommunestyret ber derfor rådmannen legge fram 
en egen strategi om lindrende behandling. 

• Kommunestyret ber derfor rådmannen legge fram 
en egen strategi om rehabilitering. 

• Disse to strategiene legges inn i den helhetlige 
strategien for omsorgsbygg. 



Vedtak i kommunestyret oktober 2020 

Kommunestyret legger følgende premisser til grunn: 
• Antall plasser på Bråta og i Svelvik skal minst ha samme antall 

lindrende plasser som i dag. 
• Fagmiljøer, ansatte og tillitsvalgte skal være med på utarbeidelsen av 

strategiene. 
• Strategiene fremlegges for hovedutvalget for helse, sosial og omsorg. 
• Det tas utgangspunkt i de økonomiske rammer som foreligger. 
• Kommunestyret ber rådmannen orientere hovedutvalget for helse, 

sosial og omsorg om hvordan kunnskapsdeling, samarbeid og faglig 
utvikling foregår innenfor og imellom de nevnte avdelingene både 
når de er geografisk spredd og lokalisert sammen. 

Inntil strategiene er vedtatt forventes det at rådmannen 
gjør det som må gjøres for å sikre at kommunestyrets 
forutsetning om lindrende plasser på Bråta og i Svelvik 
opprettholdes og at hovedutvalg for helse, sosial og 
omsorg holdes løpende orientert om status. 



Lindrende plasser ref. orientering 5.11.20

• Turn-over av medarbeidere ved lindrende plasser på Bråta, både av 
naturlige årsaker til og i forbindelse med 
kommunesammenslåingen

• Siden august 2020; rekruttert 5 nye sykepleiere og 2 
sykepleierstudent til lindrende plasser på Bråta

• 2 har videreutdanning innenfor fagområdet

• Resterende har erfaring fra fagfeltet. 

• 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 lindrende plasser på Bråta. 

• Å gi muligheten til hjemmedød har vært og er et viktig og solid 
tilbud 

• lindrende omsorg er mye mer enn de lindrende plassene  



Status og videre fremdrift

• I henhold til vedtaket i kommunestyret fortsetter det lindrende tilbudet 
som før ved Bråta, Svelvik og Helsehuset
• Det er ikke gjort noen endringer siden orienteringen 5. november
• Det gjelder både lindrende og rehabilitering

• Som orientert om i november ble det på bakgrunn av 
kommunestyrevedtak  i oktober 2020 igangsatt et samarbeid på tvers 
mellom programområdene P04 og P06. 

• Strategi for lindrende behandling og rehabilitering er i henhold til 
tentativ plan for saker til behandling i hovedutvalget planlagt fremlagt 
mai 2021
• Må justeres iht. møteplan da det ikke er planlagt møte i mai




