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ELDRE RUSAVHENGIG OG SYKEHJEMSPLASS
Jeg viser til brev fra Ivar Johansen (SV) av 24.10.2011 med følgende innhold:

-Som begrunnelse.får.fOrslaget om nedlegging av Sjostrand Omsorgssenter sier hyradet at
de del gjelder kan omplasseres til andre deler av hjelpeapparatet, og at det der er ledige
plasser.
har fått en aktuell beskrivelse.fra Frelsesarmeens rusinstilusjon Heimen, en institusjon
med behoere som er relativt like de pa Sjostrand. Heimen beskriver at de har et betydelig
problem med ålå sykehjemsplass til beboere hvor dette opplagt er det riktige
omsorgstilbud:
"De Som soker seg inn hos oss har som ofiest somatisk og psykisk sykdom i
omfåttende rusproblem. Heimen tilbyr i tillegg til generell booppfOlging ogsa
helsetjenester som uldeling av medisiner,.folger, opp med sarstell ol, samt konsultasjoner
hos tilsynslege. Dette innebærer at vi har beboere med relativt omfåttende
hjelpe bistandsbehov. Problemet begynner nar beboeren utvikler sa omfattende
hjelpebehov at personen ikke kan ivareta noenlårmfOr hygiene, romorden etc. pga.
sviktende helse somatisk og/eller kognitiv svikt.
Eksempel 1: får tiden har vi sokt en av vare beboere til sykehjem, soknaden ble sendt
17.08.2011, vi fikk svar at soknaden var mottatt den 30.08.2011.
I svaret opplyser bydelen atpa grunn av saksmengde vil det ta 10-12 uker.for soknaden
blir behandlet. Vi opplever at denne type prosesser fårer til at beboere som har omfåttende
behov får pleie/oppfålging ikke får et tilstrekkelig helhetlig tilbud. Videre medfårer det at
vare ventelister blir lange.får de tilbudet vårt er ment fOr.
Eksempel 2: Vi har også opplevd at to av våre beboere som var i behov av sykehjem fikk
tilbud om kommunal holig. Gjeldende bydel var av den opplåtning at de ikke hadde
tilstrekkelig behovlbr sykehjemsplass. I samarbeid med beboerne klaget vi pa vedtaket til
Fylkesmannen. Beboerne.fikk medhold på klagen, men det tok imidlertid ytterligere ett ar
for de.fikk tilbud om .sykehjemsplass. Da var dessverre en av beboerne gatt bort."

Byradsavdeling for
eldre og sosiale tjenester

l'ostadresse:
Radhuset.0037 Oslo
Ii-post: postmottak'd.hyr.oslo.kommune.no

Mitt sporsmal til byradet er derfor:
- Hvilke initiativ foranlediger dette fra byrådets side?"
Svar:
Jeg viser til tidligere svar til komiteen fra byråden for eldre og sosiale tjenester av 19.10.2011 og
byråden for helse og sosiale tjenester av 27.10.2010 når det gjelder forslag om nedleggelse av
Sjøstand omsorgssenter.
Når det gjelder enkeltsaker, som det vises til i det mottatte brevet, kan jeg ikke gå inn i disse. Jeg
er opptatt at alle som søker om plass i sykehjem blir vurdert på like linje, og kan informere om at
det pågår et arbeid med å få likere praksis for tildeling av sykehjemsplass i bydelene.
Jeg vil også informere om at det siden mai i år er en egen avdeling ved Stovnerskogen sykehjem
for personer med rusmisbruk som har behov for langtidsopphold i sykehjem.
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