
                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 
Omorganiseringen av helse og omsorg med ombygging av Linåkertunet som vi nærmer oss slutten på 
nå starta opp i 2006. Kommunestyret etablerte en prosjektkomite for å utrede tilbudet med 
institusjonsplasser for ulike pasientgrupper i kommunestyrersak 068/2006. Linåkertunet er nå ferdig 
utbygd både når det gjelder de 32 Heldøgnsomsorgsboligene og de 21 plassene på korttids-
rehabiliteringsavdelingen.  
 
I 2012 gjennomførte vi en drifts- og ressursanalyse der Rune Devold var inne som ekstern konsulent. 
Han konkluderer med at Ringebu gir tjenester til for mange brukere innen pleie- og 
omsorgstjenestene. Konsekvensene av dette sammen med omorganiseringen er at vi må se på 
hvordan vi skal organisere tjenesteytingen og nivået på den. Vi har prøvd å samle det vi skal jobbe 
med framover i det vi kaller «smarte grep» og disse ligger i infoavis nr. 8 og framover.  
 
 

1. Ny turnus i gang fra den 28.10.2013 

Dette ble feiret med kake i anledning dagen!  

 

Ny turnus innebærer at vi eks. har en egen styrka bemanningsturnus som skal administreres av 

to avdelingsledere som rulleres med 3 mnd. mellomrom. Ingjerd Kristiansen og Unni Viken er de 

to første avd.lederne som fikk ansvaret for dette fra den 28.10.2013. Det blir lagd en plan som 

viser ansvaret for dette.  

 

2. Oppgaver i enhetene: 

Hverdagsrehabilitering:  

Oppgave ang. hverdagsrehabilitering gis utsatt frist til fellesmøtet 30.jan.2014 

De som allerede har gjort ferdig oppgaven legger frem dette på førstkommende fellesmøte i nov. 

 

Oppgavebank: 

Avdelingslederne utarbeider i egen enhet en oversikt over oppgaver som er aktuelle å løse for 

ansatte som i periode ikke kan utføre ordinære oppgaver som ligger til stillingen. Dette gjøres til 

nærværsmøtet 20.nov 2013.  

 

 

 

Dette er en av flere infoaviser som legges ut på hjemmesida og henges opp til oppsalg på alle 
arbeidsplasser innen Helse og omsorg. I tillegg til denne avisen vil tjenestelederne gi utfyllende 

informasjon til ansatte i egen enhet. 
 

Britt Åse Høyesveen 31.10.2013 
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