
                                                                                                                          
 
Til alle ansatte i turnusbaserte tjenester innen helse og omsorg i 
Ringebu Kommune. 
 

FRAMTIDIG ORGANISERING INNEN HELSE OG OMSORG 
 
Mona Knudsen tjenesteleder for; 
 

• HDO 
 
Britt Karen Hagen er ansatt som avd. leder for HDO og kjøkken  
Kristina Brandstadmoen er ansatt som fagleder for HDO  
Tove Mette Bjørnstad som fagleder for kjøkken. 
 
Berit Aarnes tjenesteleder for; 
 

• Helsetjenesten 
• Korttids/ rehabiliteringsavdeling. 

 
Ingrid Svalund er ansatt som avd. leder for helsetjenesten.  
 
Korttids/ rehabiliteringsavdeling er det pr. dato ikke ansatt avd. leder  
Elise Granlien er ansatt som fagleder ved kortids/rehab. avdeling 
 
Arild Kongsrud Tjenesteleder for; 
  

• Hjemmetjenesten Sør på Fåvang 
• Hjemetjenesten Nord i Ringebu 
• J.o.b.a. i Ringebu 

 
Ingjerd Kristiansen er ansatt som avdelingsleder for J.o.b.a. 
Alf Inge Ringen er ansatt som fagleder for J.o.b.a. 
 
Venke Kjos er ansatt som avdelingsleder for Hjemmetjenesten Nord 
Kari Helene Sæther er ansatt som fagleder for Hjemmetjenesten Nord 
 



Unni Viken er ansatt som avdelingsleder for Hjemmetjenesten Sør 
Irena Svelle er ansatt som fagleder for Hjemmetjenesten Sør 
 

Informasjon om pleie og omsorgstjenestene  
 
HDO (heildøgns omsorg) 

•    32 plasser tilrettelagt for personer med demens 
•    Helhetlig helse- og omsorgstjeneste til brukere med omfattende 

hjelpebehov  
•    Utredning og observasjon i samarbeid med fastlege 
•    Kjøkkentjeneste 
•    Sjåførtjeneste 
•    Dagsenter 
•    Merkantilt personale 

 
Kortids-/Rehabiliterings- avdeling 

•    21 korttidsplasser, fordelt på rehabilitering, avlastning, plasser for 
alvorlig syke og døende   

•    Oppfølging av medisinsk behandling  
•    Pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse, men hvor det er 

behov for helsetjenester i institusjon i en periode   
•    Utredning og observasjon i samarbeid med tilsynslege/fastlege 
•    Vurdering av tilstand og funksjonsnivå fysisk og mentalt med tanke på 

behandling, tiltak og fremtidige omsorgsbehov 
•    Medisinsk behandling og korttidspleie for kronisk syke og personer med 

sammensatte behov 
•    Hjemmeboende med kroniske sykdommer som i en periode kan ha behov 

for ekstra tilsyn og behandling 
•    Behov for kartlegging og vurderingsopphold for personer med demens 

 
Hjemmebaserte Tjenester 
Hjemmesykepleie 

•    Personlig stell og omsorg 
• Pleie i livets sluttfase  
• Administrering av medisiner 
• Sårbehandling 
• Kartlegging/Tilrettelegging i dagliglivet for personer med mental 

svikt/demens og andre som har vansker med å formulere sine behov 
• Tilsyn 

 



Praktisk bistand i hjemmet defineres innenfor følgende områder 
•    Tilpasset hjelp ved måltider 
•    Hjelp til renhold 
•    Hjelp til annet hushold 
•    Hjelp til personlig stell 

 
Trygghetsalarmer 
 
Matombringing 
 

J.o.b.a. 
 
J.o.b.a. 

• Vi holder til i Tollmoen i Ringebu 
• Vi yter kvalitetsmessige og individuelle tilrettelagte tilbud, basert på 

vedkommendes egne ferdigheter og ressurser. 
• Målgruppen er personer i alderen mellom 18 og 67 år  
• Vil tilrettelegger for arbeidstrening, aktivisering, opplæring innen ulike 

aktiviteter og sosial trening, jobbtrening/arbeidsutprøving og  kartlegging 
av arbeidsevne osv.  

• Vi yter også bistand i adl trening, gjennom kjøkkentjenesten der de lærer 
de om hygiene,  matlaging og kosthold. 

 
Hjemmetjenesten Miljøterapi 

• Vi holder til i Hageskogen i Ringebu 
• Hovedhensikten er å yte praktisk bistand og opplæring i hjemmet 
• Vi jobber tverrfaglig og yter tjenester basert på et individuelt 

tilrettelagt tilbud, 
• Vi yter helhetlige tjenester for å gi en trygg og forutsigbar hverdag 
  med fokus på mestring og selvstendighet   
• Vi gir en faglig vurdering og kartlegging av bistandsbehovet.. 
• Vi yter bistand og opplæring til blant annet  ADLtrening og hjelp til 

praktiske gjøremål, bistand/ opplæring for egen økonomi, innkjøp/ 
handling, tilsyn, følge til lege og sykehus, tilrettelegging for sosial 
samhandling osv. 

• Vi yter tjenester både i form av bofellesskap og i ordinære omsorgs-
/selveide – boliger. 

• Vi yter alt fra direkte hjelp i hjemmet til opplæring i å mestre egen 
hverdag og livssituasjon. 



Kriterier for tildeling av tjenester innen pleie og omsorg vil bli lagt ut på 
tjenesteområdene i løpet av uke 41. 
 
 
 
 
 
Mvh 
Mona, Arild og Berit 
 
25.09.2012 
 
  


