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LINDEBERG OMSORGSSENTER - RAPPORT FRA ANMELDT TILSYNSBESØK
07.10.2014

Vi viser oversendelseav 8.10.14 fra leder av tilsynsutvalget Alna sør vedlagt ovennevnte
tilsynsrapport for besvarelse.

Tilsynet ble gjennomført som et møte med stedfortredendeinstitusjonssjef, besøkved post 2 og
dagsenter/trygghetsavdelingen.Tilsynsutval get tok blant annetopp/ble orientert om Kvalitets-
losen (Sykehjemsetatenskvalitets- og avviksmeldingssystem), sykefravær, samhandlings-
reformen samt ansattesnorskkunnskaper,og hadde intet å bemerke til dissepunktene.

Når det gjelder bemanning presiseresdet at Lindeberg omsorgssenterikke har ansatten ny
ergoterapeuti 100prosent stilling, men at de har en ergoterapeutpå arbeidstrening frem til
nyttår som for tiden jobber tilsvarende 100prosent.

Tilsynsutvalget uttrykker bekymring for trygghetsavdelingen/dagsenteret.Lindeberg
omsorgssentervil gjeme presisereat den bekymring avdelingsleder ga uttrykk for under
tilsynsutvalgetsbesøk,rettet segmot bydelens saksbehandlingog det at søknaderikke er
prioritert. De eri bekymret for tilbudet ved dagsenteret.

Tilsynsutvalget påpeker at <<Detkommer også,når saksbehandlingutføres, beboeremed så
marginal funksjon at de har null utbytte av opphold på dagsenter.Det sespå med stor
bekymring at bydelen ikke klarer å informere og prioritere inn beboeremed rett behov og god
prognosemed tilbudet. Ber om at SYE og Bydel, besvarerhvordan dette er tenkt løst. Det
settesopp et nytt meldt tilsyn på Lindeberg omsorgssenterfør jul, for å kontrollere at dette har
blitt innskjerpederutiner på»

Det er viktig at brukeme får tilbudet i en faseav livet hvor de kan nyttiggjøre segtilbudet slik
det er tenkt. Vi understrekerat Sykehjemsetatenleverer debestillinger vi får fra bydelen, i
henhold til bestiller/utfører-rollen. Bydelen må derfor svarepå ovennevnteproblemstilling.

_
ii Sykehjemsetaten Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 02 180
1 Administrasjonen Postboks 435, Sentrum Nedre Slottsgt, 3 Telefaks: 23 43 30 09
I 0103 Oslo Bankkto.: l3l5.0l.03295
I
i E-post: postinottak@sye.oslo.kommunene



Avslutningsvis vil vi nevne at dagsentrene på Lindeberg til sammen har 6,55 stillinger (årsverk)
som deles av åtte ansatte. Av disse er det kun én som ikke har videreutdanning.

Sølvi arlstad
områ edirektør 

Kopi til: Institusjonssjef Svein Owe Gundersen, Lindeberg omsorgssenter
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