
                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 
Omorganiseringsprosessen innen helse og omsorg med ombygging av Linåkertunet som prosess er nå 
avslutta men vi fortsetter arbeidet videre med omstilling og oppfølging av de 12 oppfølgingspunktene 
etter drifts- og ressursanalysen. 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 vil bli kommentert også i senere infoaviser. 
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.  
 

1. Styrka bemanningsvakter og ny turnus 

Avdelingslederne arbeider for å øke fleksibiliteten og bedre hensikten med den nye ordningen som vi 

kaller styrka bemanningsvakter. Styringsgruppa vil vurdere et forslag fra avdelingslederne som vil 

endre ordningen med styrka bemanningsvakter til å fungere mer som en vikarpool. Det nye er bl.a at 

oppmøtested ikke vil bli definert i forkant for ikke å skape forventninger før behovet er definert i 

enhetene.   

 

Vi har også sett den totale sykepleierkompetansen vår i en helhet i den nye turnusen, men ser at vi 

har mer å gå på for at arbeidsgiver i større grad skal få brukt sykepleierkompetansen der det er 

behov. Sykepleierforbundet tar også denne diskusjonen videre i sine medlemsmøter.  

 

2. Tilsynslege Linåkertunet 

Ingrid Hokstad arbeider i 50% stilling som lege på Linåkertunet HDO og korttids – 

rehabiliteringsavdelingen. Fra 25.03.2014 starta Hasib Shah opp i en 50% stilling som lege i tillegg til 

Ingrid. Det betyr at Ringebu kommune nå har oppfylt normen på 100% legestilling.  

 

3. Brukerråd 

De tre enhetene innen helse og omsorg skal i løpet av våren opprette brukerråd for sine enheter. Det 

har nå ligget ute en annonse der personer kan melde sin interesse for å delta i brukerråd. Det er for 

få som har meldt seg så tjenestelederne må nå arbeide for å få tak i flere. Hvis noen vet om personer 

som kan være interesserte så er det fortsatt mulighet til å bli med selv om fristen gikk ut 27.03.2014.  

Brukerrådene skal være på plass i løpet av våren 2014.  

 

 

 

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 
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