Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er Norges største private sykehus, med en årlig omsetning på ca. 1,3
mrd.kr. og ca. 1200 årsverk. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset
Lovisenberg, har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og er lokalsykehus for 152 000 innbyggere i flere
sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykiatri. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi
samt særskilte funksjoner som hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO.
Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Se www.LDS.no.

TAKO - Senteret

Logoped

100% fast stilling, eventuelt vikariat med tiltredelse etter avtale. Ref.nr. 2011-086.
TAKO-senteret er et landsdekkende odontologisk kompetansesenter for oral helse ved
sjeldne medisinske tilstander. Senteret er en del av Lovisenberg Diakonale Sykehus.
TAKO-senteret utreder, kartlegger og formidler informasjon om orofaciale forhold hos
personer med spise- og talevansker og sikling Vi mottar henvisninger fra hele landet for
vurdering og behandlingsplanlegging for personer med sjeldne medisinske tilstander. Det
utføres også noe behandling, og det legges vekt på en tverrfaglig tilnærming hvor
tannlegespesialister, logoped og fysioterapeut deltar i vurderinger ved behov.
Til stillingen ønskes logoped med erfaring med oralmotorisk stimulering og trening særlig
med tanke på behandling av talemotoriske avvik.
Det forventes at medarbeideren utfører vurderinger og oppretter tiltaksforslag, samt
veileder fagpersonell og pårørende. Teamarbeid er en viktig del av virksomheten. Erfaring
med datautstyr og tekniske hjelpemidler er en forutsetning.
Kontakt: Avdelingssjef Kari Storhaug, tlf. 23 22 59 20 / 48 08 27 32 eller
logoped Pamela Åsten Tlf: 23 22 59 27 / 93 41 75 46
Søknadsfrist: 15.08.2011

Det forventes at alle ansatte bidrar til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og
nestekjærlighet. Sykehuset har sosiale ordninger tilsvarende statlige helseforetak.
Sykehuset foretrekker elektronisk søknad, men den kan eventuelt sendes pr. post til
Lovisenberg Diakonale Sykehus, personalavdelingen, 0440 Oslo. Innsendte papirer og
attester returneres ikke. Se www.LDS.no

