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Logopedtjenester ved Øya helsehus
Viser til deres brev av 2.okt.2008.
Vi er enige i at logopedtjeneste er en viktig tjeneste, særlig i enheter som har mange brukere i
de diagnosegruppene dere nevner. En dag i uka er helt klart lite.
Derfor er vi allerede i gang med å utrede alternative muligheter for å bedre denne situasjonen.
Jeg vil derfor benytte anledningen til å orientere om hvilke løsninger som vurderes.
Opprinnelig var 50 % av logopedstillingen ved Trondheim rehabiliteringssenter tilknyttet
døgnavdelinga og 50% dagavdelinga. Da døgnavdelinga ble flyttet, var derfor den mest
nærliggende løsningen å flytte med 50 % av stillingen til Øya helsehus. Foreløpig har vi valgt
en organisatorisk løsning der hele stillingen er til Østbyen helsehus, dagavdelinga ved Lade
alle 80, som dernest har inngått et forpliktende samarbeid med Øya helsehus. Pr i dag er dette
samarbeidet begrenset til 1 dag i uka, men muligheten for å øke dette til 50 % av stillingen
burde være til stede. I praksis vil det si å videreføre det samarbeidet man tidligere hadde
rnellom dag- og døgnavdelinga ved Trondheim rehabiliteringssenter.
Det er også et spørsmål hvordan man prioriterer ressursbruken innenfor de bevilgede rammene
for Øya helsehus, men her ser vi klare begrensninger siden det også er press på andre ornråder.
Samarbeid med Logopedisk senter eller privatpraktiserende logopeder er en mulighet som vi
også vil se nærmere på.
Oppretting av nye stillinger ved Øya helsehus er sjølsagt også en mulighet som allerede har
vært vurdert og som også vil bli vurdert videre som et ledd i opptrappingen av
heisehusvirksomheten. Dette blir et budsjettspørsmål og man må da se dette behovet opp mot
alle andre behov.
Vi vil gjerne ha et samarbeid med fagforeningen v/tillitsvalgte om å finne den beste løsningen.
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