
 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 
Utviklingsarbeidet innen helse og omsorg fortsettes der omstilling og oppfølging av de 12 
oppfølgingspunktene etter drifts- og ressursanalysen fra 2012 har fokus. Vi har prøvd å samle det vi 
skal jobbe med framover i det vi kaller «smarte grep». Disse står i infoavis nr. 8. 
 

 

 

1. Velferdsteknologi i Ringebu: 

Ringebu i samarbeid med Øyer, Gausdal og Lillehammer kommuner arbeider nå med å finne fram til 

nye typer trygghetsalarmer som imøtekommer digitale krav og supplere tjenestene våre.  

Dette er starten på vår søken etter teknologi som kan være med å gjøre brukerne tryggere i sin 

hverdag i eget hjem.   

 

Velferdsteknologi kan være: Trygghetsalarm, brannvarsling, varsel om at temperatur er under et visst 

nivå i bolig, varsel om at medisinen er tatt ut av en medisindosett, enkel mulighet for videosamtale, 

varsel om nivå på blodsukker, varsel til pårørende om at bruker har hatt besøk av hjemmetjenesten 

eller varsel hvis en bruker beveger seg utenom et definert område.  Det finnes mange flere 

muligheter enn dette også.  

 

2. Kreftkontakt og demenskontakter i Ringebu: 

Kreftkontakter er Irena Svelle og Mona Skogstad 

Demenskontakter er Ellinor Flobakk  

 

3. Økonomiplanarbeidet 2015-2018 

De administrative rammene som er satt innen alle enheter innebærer at enhetene skal foreslå økte 

inntekter eller reduserte utgifter som tilsvarer en nettoreduksjon på 4%. Dette betyr en reduksjon på 

kr. 4.194.000 innen helse og omsorg i 2015.  Aktuelle tiltak arbeides med nå av tjenestelederne og de 

har frist 01.09.2014 for å levere inn disse administrativt. Tilsvarende reduksjon arbeides med i alle 

andre enheter i Ringebu kommune. 

 

4. Sykefravær og sykefraværsoppfølging: 

Sykefraværet har vært høyt spesielt i Hjemmetjenesten Nord og på Linåkertunet. Disse enhetene har 

hatt en grundig gjennomgang både av firmaet BDO og gjennom egne prosesser med bistand fra NAV. 

BDO er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet. Det har totalt vært høy aktivitet spesielt i disse 

delene av helse og omsorg i Ringebu for å få ned sykefraværet.  

I dag er statusen at Hjemmetjenesten Nord har 12,7% fravær, Linåkertunet HDO har 11,4% fravær og 

Linåkertunet korttids/rehab. har 16% fravær i første kvartal 2014. Dette er en god nedgang selv om 

tallene fortsatt er høye og det arbeides aktivt med økt nærvær for å senke fraværet ytterligere.  

 

Fra 1. juli er regelverket endret for å gjøre sykefraværsoppfølgingen enklere og mer målrettet.  

Arbeidsgivers rapporteringsplikt til NAV ved 9 uker er avviklet. Ordningene med oppfølgingsplaner og 

dialogmøter er videreført, men oppfølgingen skal i større grad tilpasses behovet i hvert enkelt tilfelle.  

Les mer om ny ordning på nav.no.  
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5. Turnus 

Turnus generelt: 

Turnusgruppa arbeider med den nye ordningen ang.styrka bemanningsvakter. Gruppa ønsker å gjøre 

om tittelen på denne ordningen til vikarpool.  Konkret betyr det at oppmøtested fjernes slik at de 

som har disse vaktene ikke skal få en oppfatning av at de skal være på et sted, men brukes der det er 

behov for de slik som tanken rundt ordningen faktisk er. Gruppa har også utarbeidet en intervjuguide 

som skal brukes i forhold til de som har disse vaktene i dag for å avklare om de fortsatt ønsker disse 

vaktene i framtida. Hensikten med denne runda er å avklare forventinger som også ligger i ordningen 

i dag og som blir sterkere praktisert i framtida. Ledighet blir lyst ut  og samme intervjuguide skal 

brukes.  

 

Sykepleierturnus: 

En annen arbeidsgruppe arbeider med ny turnus for sykepleierne for å få en bedre fordeling på dag 

og kveld. I dag er det for mange sykepleiere som jobber på dag og for få på kveld. Totalt har vi bra 

sykepleierdekning men det er fordelingen som er skjev. Denne arbeidsgruppa består av faglederne 

og avdelingsleder Britt Karen Hagen. Det er laget en framdriftsplan for dette arbeidet.  

 

 

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 
03.07.2014 


