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Bystyret i gamle Drammen fattet den 4/6-19 følgende vedtak i sak 24/19:
«1. Det etableres to samlokaliserte palliative enheter etter alternativ 2
2. Økonomiske konsekvenser behandles i 1. tertialrapport 2019»
I følge saksframlegget ville etableringen av alternativ 2 kunne starte opp umiddelbart og være ferdig
etabler innen utgangen av september 2019. Drammen helsehus skulle da ha 15 lindrende plasser. Det
ble under behandlingen gitt føringer fra komiteen at man ikke ønsket at disse plassene skal brukes til
andre pasienter enn lindrende.
Ansatte ved helsehuset kan fortelle at det ikke er 15 lindrende plasser samlokalisert i tredje etasje, men
at det derimot er en avdeling med lindrende plasser og korttidsplasser. De opplyser også at disse
korttidsplassene brukes til alle typer korttidsopphold. Dette stemmer også overens med hva pårørende
forteller. I det nasjonale palliative registeret 7 lindrende plasser ved Drammen helsehus.
Spørsmål:
1. Hvor mange plasser er det ved avdeling 3 på Drammen helsehus, og hvor mange av disse er
forbeholdt lindrende behandling?
2. Fyller avdeling 3 per i dag kriteriene i «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for
palliasjon i kreftomsorgen»?
3. Hvordan er belegget med lindrende pasienter på de lindrende sengene?
4. Brukes noen av disse plassene til ordinære korttidsopphold og pasienter som venter på tildelt
langtidsplass?
5. Det er også 4 lindrende plasser ved Bråta. Har rådmannen planer om å samlokalisere den
lindrende omsorgen i Drammen kommune? Og hva går eventuelt disse planene ut på?
Svar
1. Det er etablert to samlokaliserte palliative enheter med henholdsvis 7 og 8 plasser – avd. 3.
2. 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»
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3. Alle som er i behov av lindrende behandling ved Drammen Helsehus får dette tilbudet med det
antall plasser vi har i dag. Vi flytter pasienter fra andre avdelinger til avdeling 3 ved behov.
4. Det er Tjenestetildeling og koordinerende enhet som tildeler tjenester. Drammen Helsehus er
utfører og tar imot de pasientene som tildeles plass på helsehuset. Utskrivningsklare pasienter fra
sykehuset, ordinære korttidspasienter og pasienter med langtidsvedtak kan bli lagt på avdeling 3 om
det ikke er andre ledige plasser ved Drammen Helsehus. Dette er også pasienter som kan ha behov
for og utbytte av kompetansen ved lindrende avdeling. Det er til enhver tid varierende behov for de
ulike type plasser. Overgang til kun enerom for å hindre smittespredning påvirker det totale antall
tilgjengelige plasser ved helsehuset.
5. Det er igangsatt arbeid med harmonisering av ulike typer korttidsplasser i Drammen kommune. På
grunn av blant annet koronapandemien har dette arbeidet blitt noe forsinket. Rådmannen kommer
tilbake til dette, blant annet gjennom arbeidet med bolig og omsorgsbygg, der det blir lagt fram en
første sak for hovedutvalg for helse, sosial og omsorg i oktober 2020.
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