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Drammen helsehus består av

• 8 Rehabiliteringsplasser

• 8 kommunale øyeblikkelig-hjelp døgnplasser (KAD)

• 15 lindrende plasser

• 37 plasser USK (utskrivningsklare pasienter fra sykehus)

• Disse 68 plassene er fordelt på fire avdelinger.

• I tillegg til avdelingene har helsehuset et dagtilbud for inneliggende pasienter 
og besøkende fra nærområdet



Andre tilbud lokalisert på Drammen 
Helsehus

• Sykehjemslegetjeneste

• Fysio- og ergoterapi

• Hjelpemiddellager

• Kommunal laboratorietjeneste

• Kreftkoordinator

• Logoped

• Aktivitør

• Cafè Bache



Sengeavdelinger ved Drammen helsehus

Avdeling Antall korttid Antall spesialplasser korttid Antall totalt

1 8 8 rehab 16

2 14 8 KAD (ø-hjelp døgn) 22

3 - 7 + 8 lindrende 15

4 15 - 15

Total 37 31 68



Spørsmål 14 (2020) fra Tanja Vatnås (FRP)
Status Lindrende enhet ved Drammen helsehus

Etter avtale mellom hovedutvalgsleder og spørsmålsstiller besvares 
spørsmålene  i hovedutvalgsmøtet 10. mars, som del av generell 
informasjonen om tilbudet ved Drammen helsehus. 



Spørsmål 1 – del 1: 
Er den vedtatte prosessen og omorganiseringen gjennomført slik at den 
nå foreligger to fullverdige lindrende enheter ved Drammen Helsehus? 

Svar: 
Det er etablert to samlokaliserte palliative enheter med henholdsvis 7 og 8 
plasser – avd. 3

Ansettelsesprosessen ble igangsatt og rekrutteringen var ferdig primo 
desember. Dette i henhold til vedtak som ble fattet i bystyret i tidligere 
Drammen kommune, i juni 2019.



Spørsmål 1 – del 2: 
Fyller de to lindrende enhetene nasjonale retningslinjer ?

Svar: 
Etter rådmannens vurdering er arbeidet på de to lindrende enhetene i tråd 
med de nasjonale faglige rådene, slik de fremkommer i «Lindrende behandling 
i livets sluttfase» og «Palliativ enhet i sykehjem»



Spørsmål 2 :
Brukes det i dag ufaglært pleiepersonell, inkludert studenter, på de to 
lindrende enhetene? Hvilke tiltak er iverksatt for å sikre kompetent 
bemanning sommeren 2020.

Svar: 
Veilederens anbefalinger er førende for bemanning av de to lindrende 
enhetene. Det er på dagtid en ansatt til to pasienter. 

Sommerferieavviklingen for ansatte ved de lindrende enhetene har vært 
drøftet. Det skal være tilstrekkelig kjent personell på jobb for å ivareta 
pasientsikkerheten. Ansatte valgte å fordele ferien i to puljer, men påta seg 
å jobbe en ekstra helg i løpet av sommerferieperioden.

Det er utlyst etter sykepleiere/helsefagarbeidere/studenter til ferievikarer.



Spørsmål 3
Hvordan har belegget vært etter omorganiseringen? Og brukes 
sengene til pasienter utenfor målgruppen ved ledig kapasitet?

Svar:

Beleggsprosenten for Drammen helsehus  har i gjennomsnitt  vært på 92 % i 
2019.

Dersom det er ledig kapasitet i de to lindrende enhetene, kan senger 
benyttes til andre pasienter.  Plasser ved enhetene frigjøres ved omrokkering 
ved behov. Pasienter med behov for tilbud ved lindrende enhet skal alltid 
prioriteres til sengene. 



Innleggelser i 2019 (2018)

• Antall innleggelser: 1166 (1290)

• USK: 944 (1053)

• KAD: 222 (237)

• Beleggsprosent gjennomsnitt  91,83%


