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PROSJEKT SYKEHJEM - BEFARINGER:  
BRÅSET BO- OG OMSORGSSENTER OG SANDETUN 
 

1.  Bråset bo- og omsorgssenter IKS http://www.braset.no/ 
 Vi ble tatt i mot og vist rundt av daglig leder Turid Lohne Velund. 

 
Fakta: Senteret er et sykehjem med 200 enerom. Det har p.t. 188 plasser. 107 
langtidsplasser og 81 korttidsplasser. Alle rommene har eget bad. Rommene er på 26 m² 
og helt like. Bråset er et av Norges største sykehjem. Det er et interkommunalt selskap, 
eid av Asker og Røyken kommune. Åpnet i 2005. Asker eier bygningsmassen, 15000m², 
og Røyken leverer tjenester (betaler ikke husleie).  
 
Arbeidsmiljø: Sykehjemmet har 185 årsverk, ca 430 ansatte. På et så stort sykehjem er 
det utfordringer med å få til en felles kultur. Dette jobbes det mye med. Det er bl.a. 
etablert felles møtepunkter og en ny visjon for sykehjemmet ”Din trivsel - vår stolthet”. 
I april var sykefraværet på 8,2 % (like langt korttid og langtid). Sykehjemmet er en IA 
bedrift. Det er god oppfølging av sykefravær. 
 
Kvalitet på tjenesten:  
Sykehjemmet har ansatt 3 leger + legesekretær i ½ stilling.  
Ca 60 sykepleiere 
6 fysio/ergoterapeuter 
Ca 125 hjelpepleiere 
1 aktivitør 
Egen bioingeniør 2 dgr i uka 
4 årsverk i stab 
Kjøper inn vaktmestertjenester. 
 
Fleksibilitet og effektivitet: Har i alt 6 enhetsledere, jfr organisasjonskart. Enhetsleder 
har ansvaret for 2 avd. hver med 9 + 9 pasienter i bogrupper, tot. 36 senger. Antallet på 9 
pasienter i hver bogruppe fungerer bra, kunne muligens også hatt 10, men for demente er 
9 et for høyt antall. Her anbefales 5 pasienter. Hver bogruppe har sitt eget kjøkken med 
spiseplass. Mat kjøpes fra eksternt kjøkken. Enhetsledere kan delegere til egne ansatte 
som har ansvar for vaktbok, medisinrom og som er matkontakter. De som har dette 
ansvaret får utbetalt funksjonstillegg. Sykehjemmet har et eget brukerråd. Dette består 
av pasienter, pårørende og ansatte. Alle pasienter skal ha en primærkontakt mot 
pårørende. 
 
Utforming og tekniske løsninger:  
Parkering: Gode parkeringsmuligheter, men et gjentagende problem at det parkeres 
foran inngangen. 
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Smarthusteknologi: Det er lagt til rette for dette på dører. Et rom har i dag kamera etter 
godkjennelse fra pårørende. Pasientalarmanlegget er trådløst. 
TV uttak på alle pasientrom, TV på alle fellesrom. 
Alle pasientene har lett for å komme seg ut. Syskehjemmet har sansehage, heis i hver 
fløy og god plass til å trille senger ut. 
Store kostnader forbundet med å sende tøy til vaskeri utenfor sykehjemmet. 
Sykehjemmet mangler produksjonskjøkken. 
Sykehjemmet har et eget kontor for tannlege. Dette brukes ikke. 
Hver avdeling skal levere søppel til søppelhuset. Det er her snakk om forholdsvis lange 
avstander. Det finnes ikke søppelsjakter. Har p.t. ansatt en portør. 
Sykehjemmet er over to etg. Det er mange lange korridorer. Dette er særlig et problem 
ved transportering av mat og tøy. Sykehjemmet oppleves som pasient- og pårørende 
vennlig.  
Har eget bårerom med 3 kjøleskap. 
Har samtalerom for pårørende. 
Har jordvarme med kjøling + gass. 
Egen kino. 
Laboratorium 
Treningsrom 
Kafè 
Treningskjøkken 
Bibliotek 
Frisør, fotpleie 
 
Annet:  
Anbefaler eget kjøkken og vaskeri i egen regi.  
Er avhengig av frivillige. Bl.a. er det satt av for lite ressurser til drift av utearealer, for 
eksempel planting og luking av blomsterbedd. 

2. Sandetun http://www.sande-ve.kommune.no/no/Globalmeny/Om-
Sande/Virksomheter1/Sandetun-pleie-og-rehabilitering1/Sandetun-sykehjem/ 

 Fakta: Sykehjem fra 2004, 54 plasser 
 
Arbeidsmiljø: Sykefraværet 1. kvartal i år var på 11,3 %. Ledergruppen på tunet 
samarbeider bra, det er felles rutiner. Har egen vikarpool. 
 
Kvalitet på tjenesten:  
Sykehjemmet har to avdelinger for demente med 6 pasienter på hver avdeling. Ellers er 
det 10 pasienter på avdelingene. Rehab. avdelingen er i 2. etg. Denne avdelingen er en 
korttidsavdeling og tar også i mot utskrivingsklare pasienter fra sykehus. Rehab. avd. er 
ikke egnet for pasienter med demens. Avdelingene er bygningsmessig helt like. Har ikke 
legedekning, søker på 50 % legestilling nå. Jobber med å opprette en palliativ avdeling. 
 
Fleksibilitet og effektivitet:   
Omsorgsboligene og sykehjemmet har samme budsjett, felles ansvarsområde. Dette 
oppleves som positivt av de ansatte.   
 
Utforming og tekniske løsninger: Sykehjemmet har vannbåren varme (boret etter vann).  
”Glassgang” fra sykehjemmet til omsorgsboligene, dette er kaldt på vinteren.  
Det er lagt til rette for smarthusteknologi på dører. Eget vaskeri, egen serviceavd. 
Serviceavd. henter og bringer klær tilbake til pasientrommet. 
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Sykehjemmet har eget kjøkken, matverter bringer maten ut til avdelingene. 
Sykehjemmet har multidose. 
Erfaringer viser at det er viktig med kontraster. God erfaring med svarte dolokk. 
Mangler en stor fellesstue. Har mangel på kontorplasser. Har ikke vaktrom. 
Presiserer viktigheten av solskjerming. På demensavdelingene er det viktig med lystette 
gardiner. 
 
Annet:  
Planlegger å bygge et bokollektiv for demente og en frisklivssentral inne på samme 
område. 
Sande kommune har stort fokus på rehabilitering, rehabilitering i hjemmet prioriteres 
opp. 
 
 

 
 
 


