
In  'erd  Kristiansen

Fra: Arild Kongsrud
Sendt: 26. november 2015 15:20
Til: 'Hilde Løvik"
Kopi: Edvin Haugen; Ingjerd Kristiansen
Emne: SV: Oppsummering telefonsamtale
Vedlegg: bh.pdf; gs.pdf; Hmt2015.pdf; ml.pdf; NattHMT 2015.pdf; Hjt sør 2015.pdf;

persasspdf

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for  flagg: Fullført

Hei

her kommer litt informasjon som dere har bedt om vedrørende ressurskrevende brukere

de tre første dokumentene er knyttet til de tre brukerne gjennom hjemmetjenesten miljøterapi. De to neste er hele

turnusen og nattevaktsturnusen.

De to siste vedleggene gjelder siste bruker i rapporteringen. Der turnusen i hjemmetjenesten sør personlig assistent

turnusen.

I  tillegg brukes det 17  t  m/hjemmesykepleie  i  uka og det totale timetallet med personlig assistent i uka påberoper
seg til 45 timer pr uke, + 100%  omsorgslønn.

Du får ringe og spørre om det skulle være noe.

W  RINGEBU Med hiisen

k0 m m U n e Arild Kongsrud
_ Tjenesteleder hjemmebaserte tjenester

”d" dei W19” "  fgkheæ! Ringebu kommune

Tlf.:61283270  l  Mob.: 41630304

E-post:Arild.Kon srud rin ebu.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av evpost

kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner

Tenk på miijøet før du skriver ut denne er posten
«.yu—mr

Fra:  Hilde Løvik [mailto:hilde.lovik sodermann.no]
Sendt: 24. november 2015 12:51
Til: Arild Kongsrud
Kopi: Edvin Haugen
Emne: Oppsummering telefonsamtale

Hei, 0g takk for hyggelig samtaie på telefon! Jeg setter Edvin på kopi her, så kan du sende informasjon tilbake til oss
begge. Kort oppsummert; du snakker med avdelingsledere/ primærkontakter til de aktuelle brukerne (de fire som

aiierede er rapportert inn samt de som evt er i grenseland for refusjonsordningen) og forsøker å booke møter med
dem og møterom til onsdag 2/12. Det gjelder da sone nord, sør, miljøterapi og korttidsavdelingen ved Linåkertunet
(Iangtidsavdelingen har ingen brukere under 67 år). Du blir ikke med onsdagen, men vi tar et oppsummeringsmøte
med deg torsdag og en eventuell omvisning.

Vi ser fram til videre samarbeid©

Med vennlig hilsen
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SØDERMANN
RÅDGIVNING  AS

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.l0vik sodermann.no

www.sodermann.no
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In  'erd Kristiansen

Fra: Alf Inge Ringen
Sendt: 8. februar 2016 10:43
Til: Ingjerd Kristiansen

Emne: VS: Oversikt egenbetaling

Litt om det hun prate om

W RINGEBU Medhilsen

k0 m m U ne Alf Inge Ringen
FaglederJ.o.b.a

«lar de! erlovfi lykkes!

Tlf.: 61283289 l Mob.: 90153005

E-post: Alf.ln e.Rin en rin ebu.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e-post

kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner

“ Tenk på miljøet for du skriver ut denne eposten
M-L-fly-‘Llr

Fra:  Hilde Løvik mailto:hilde.lovik sodermann.no]
Sendt: 5. februar 2016 09:50
Til: Alf Inge Ringen
Emne: SV: Oversikt egenbetaling

Det høres veldig bra ut. Som tidligere skrevet skal jeg nå gjøre en «kartleggingsrunde» i  forhold til den
mulighetsanalysen vi skal gjøre i Ringebu. Hvis dere har noen spesielle utfordringer dere vil vi skal diskutere, er det
bare å si ifra om det. Ellers kommer vi til å snakke om tema som jeg nevnte tidligere (arbeidsmiljø, kompetanse,

utfordringer i forhold til fag eller logistikk eller annet). Tenkte også at vi kan diskutere litt iforhold til de
ressurskrevende brukerne i Hageskogen. Det blir en uformell samtale, (ikke noe intervju!) og jeg stiller meg åpen til
hvilke eventuelle andre tema som dukker opp©

Med vennlig hilsen

SØDERMANN
RÅDGIVNING  AS

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.lovil< sodermann.no

www.sodermann.no

 

Fra: Alf Inge Ringen [mailto:Alf.ln e.Rin en rin ebu.kommune.no]
Sendt: 5. februar 2016 09:23

Til: Hilde Løvik <hilde.lovil< sodermann.no>

Kopi: Ingjerd Kristiansen <ln 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no>
Emne: SV: Oversikt egenbetaling

Hei, forslag for møte tidspunkter torsdag 11/2 er at du begynner i Hageskogen ca kl 9.30, når du er ferdig der kan du
komme til J.o.b.a. Fra kl12 vil ingjerd ogjeg være opptatt i gruppe møte på J.o.b.a, men er tilgjengelig hvis det skulle

være noe. Er det noe spesielt de som du skal prate med skal forberede seg med/til?
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W RINGEBU Med hilsen

k0 m m U ne Alf Inge Ringen
Fagleder J.o.b.a

filer d9! er [nv  & lykkes!

Tlf.: 61283289 l Mob.: 90153005

Evpost: Alf.ln e.Rin en rin ebu.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e-post

kan blijournalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner

I“. Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten
maorvurr'

Fra:  Hilde Løvik [mailto:hilde.lovik sodermannno]

Sendt: 4. februar 2016 12:37
Til: Alf Inge Ringen
Emne: SV: Oversikt egenbetaling

Ok. Takk for svar. Du vet ikke mer om møtetidspunkt  i  neste uke enda?

Med venniig hifsen

SØDERMANN
RÅDGIVNlNG  A5

Hilde Nordli  Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.lovik sodermann.no

www.sodermann.no

Fra:Alflnge Ringen mailto:Alf.ln e.Rin en rin ebu.kommune.n0]

Sendt:  4. februar 2016 12:37

Til:  Hilde Løvik <hilde.lovik sodermann.no>

KopiHngjerd Kristiansen <in 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no>

Emne: SV: Oversikt egenbetaling

Hei, vi krever ikke egenbetaling fra noen av brukerne.

"" RINGEBU Med hilsen

k0 m m U n e Alf Inge Ringen
Fagleder J.o.b.a

~der dei er {nu :? fyhlm!

Tlf.: 61283289 l Mob.: 90153005

E-post: Alf.ln e.Rin en rin ebu.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e-post

kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner

'- Tenk på miljøet før du skriver ut denne e posten
«ulwum

Fra:  Hilde Løvik [mailto:hilde.lovik sodermann.no]
Sendt:  3. februar 2016 09:01
Til:  Alf Inge Ringen
Emne:  Oversikt egenbetaling
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Jeg glemte å Spørre deg om hvem som har oversikt over egenbetaling for brukerne  i  miljøterapitjenesten. Er det du?
Jeg skulle hatt det for 2015 for de tre ressurskrevende brukerne.

Med  vennlig hilsen

SØDERMANN
RÅDGIVNING  AS

Hilde  Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.lovik sodermann.no

www.sodermann.no
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In 'erd Kristiansen

Fra: Alf Inge Ringen

Sendt: 5. februar 2016 09:23

Til: 'Hilde Løvik'

Kopi: Ingjerd Kristiansen

Emne: SV: Oversikt egenbetaling

Hei, forslag for møte tidspunkter torsdag 11/2 er at du begynner  i  Hageskogen ca kl 9.30, når du er ferdig der kan du

komme til J.o.b.a. Fra kl12 vil Ingjerd og jeg være opptatt i gruppe møte på J.o.b.a, men er tilgjengelig hvis det skulle

være noe. Er det noe spesielt de som du skal prate med skal forberede seg med/til?

W RINGEBU Medhilsen

k0 m m U n e Alf Inge Ringen
Fagleder J.o.b.a

“der det er lov  å  lykkes!

Tlf.: 61283289  l  Mob.: 90153005

E—post: Alf.ln e.Rin en rin ebu.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e-post

kan blijournalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner

- Tenk på milgøet før du skriver ut denne e posten
u-gefy-urv

Fra: Hilde Løvik [mailto:hilde.!ovik sodermann.no]
Sendt:  4. februar 2016 12:37
Til: Alf Inge Ringen
Emne: SV: Oversikt egenbetaling

Ok. Takk for svar. Du vet ikke mer om møtetidspunkt i neste uke enda?

Med vennlig hilsen

SØDERMANN
RÅDGIVNING  as

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.lovik sodermann.no

www.sodermann.no

 

Fra:Alflnge Ringen  [mailto:Alf.In  e.Rin en rin ebu.kommune.no]

Sendt:  4. februar 2016 12:37

Til:  Hilde Løvik <hiide.lovik sodermann.no>

Kopi: Ingjerd Kristiansen <In 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no>

Emne: SV: Oversikt egenbetaling

Hei, vi krever ikke egenbetaling fra noen av brukerne.

6



In  'erd Kristiansen

Fra: Hilde Løvik <hilde.lovik@sodermann.no>

Sendt: 30. november 2015 13:31

Til: Ingjerd Kristiansen
Emne: SV: Møte i Ringebu

Aha. Nå skj¢nnerjeg© De tror jeg alie skal være representert. Takk for hjelpa så langt!

Med vennlig hflsen

SØDERMANN
RÅDGIVNING  AS

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.lovik sodermann.no

www.sodermann.no

 

Fra: lngjerd Kristiansen [mailto:lngjerd.Kristiansen@ringebu.kommune.no]

Sendt:  30. november 2015 13:28

Til:  Hilde Løvik <hilde.lovik@sodermann.n0>

Emne:  SV: Møte i Ringebu

Vi har ikke sykehjemsplasser, men det er Ingrid Svalund som har oversikt over dett, så kommer hennes leder Berit

Årnes som er tjenesteleder for helse og mestring©

W  RlNGEBU Medhilsen

k0 m m U n e Ingjerd Kristiansen
. Avdelingsleder

«ler del erlot-n lykkes! Ringebu Kommune

Tlf.: 61283283 lMob.: 41218232

E—post:ln 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e-post

kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner

Tenk på miljøet for du skriver ul denne e posten
H-"jry'urr'

Fra: Hilde Løvik [mailto:hilde.lovik sodermann.no]
Sendt:  30. november 2015 13:26
Til:  Ingjerd Kristiansen
Emne: SV: Møte  i  Ringebu

Flott at du fikk invitert Venke Kjos også! Er kontaktpersonene til sykehjemmet også invitert? Fint om de også har

muiighet tii å komme på oppstartsmøtet, uavhengig av om de har brukere under 67 år eller ikke, slik at de også får
informasjon om refusjonsordningen.

Med vennlig hilsen

SØDERMANN
RÅDGIVNING AS
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Hilde Nordli  Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.lovik sodermann.no

www.sodermann.no

Fra:  Ingjerd Kristiansen [mailto:ln 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no]

Sendt: 30. november 2015 13:19
Til: Hilde Løvik <hilde.lovik sodermann.no>

Emne: SV: Møte  i  Ringebu

Hei

Til orientering er nå avdelingsleder i nord Venke Kjos innbedt, Ingrid Svalund er avdelingsleder på korttids/ rehab.

hun har oversikt over det du etterspør der. Eva Barkenæs er sykmeldt å kommer ikke, der kommer Tjenesteieder

Berit Årnes inn. Angående antall bruker av tjenesten så får du fra de andre da du kommer. Ved miijøterapi tj. server

vi 19 stk  +  9 til ved arbeidsdelen.

Sen på mail om det er noe mere©

W RINGEBU Med hilsen

k0 m m U n e Ingjerd Kristiansen
.. Avdelingsleder

—der da win:  n  MJ”! Ringebu Kommune

Tlf.: 61283283  l  Mob.: 41218232

E-post: In 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e-post

kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner

*  Tenk på miljøet for du skriver ut denne & posten
1193e

Fra: Hilde Løvik [mailto:hilde.lovik sodermann.no]
Sendt: 30. november 2015 11:39
Til: Ingjerd Kristiansen
Emne: SV: Møte  i  Ringebu

Hei,

Kunne du også sendt meg en oversikt over antal! brukere (totait) ved de forskjellige avdelingene og

bofellesskapene? Det hadde vært fint å få den før vi er på plass, men bare send det hvis du har tid. Ellers tar vi det

når vi kommer©

Med vennlig hilsen

SØDERMANN
Muulvxlst: AS

Hilde  Nordli  Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.lovik sodermann.no

www.sodermann.no

Fra: Hilde Løvik

Sendt: 30. november 2015 08:24
Til: 1Ingjerd Kristiansen' <In 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no>

Emne: SV: Møte i Ringebu
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Kunne du også sendt meg en oversikt over antal] brukere (totalt) ved de forskjellige avdelingene og

bofellesskapene? Det hadde vært fint å få den før vi er på plass, men bare send det hvis du har tid. Ellers tar vi det

når vi k0mmer©

Med vennlig hilsen

SØDERMANN
RÅDGIVNING  as

Hilde  Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.lovik sodermann.no

www.sodermann.no

 

Fra:  Hilde Løvik

Sendt: 30. november 2015 08:24

Til: 'lngjerd Kristiansen' <ln 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no>

Emne:  SV: Møte  i  Ringebu

Hei igjen,

Erfaringsmessig er refusjonsordningen lite kjent på sykehjemmene, så det kunne vært greit om en representant

derfra kunne vært med på oppstartsmøtet. Det gjelder både langtids— og korttidsavdeiingen. Jeg har notert meg at

det ikke er noen brukere på iangtidsavdelingen under 67 år (refusjonsordningen gjelder til og med det året brukeren

fyller 67 år), så vi trenger ikke et eget møte med dem etterpå. Hvis det har vært innom brukere under 67 år på

korttids— og rehabiliteringsavdelingen i løpet av 2015, kan det være aktuelt å sette av møtetid med en representant

derfra også.

Hjemmetjenesten nord må også gjerne bli med på oppstartsmøtet for å få informasjon om ordningen. Har

hjemmetjenesten nord noen brukere under 67 år? Hjemmetjenesten er ofte en viktig brikke for å finne «nye»

ressurskrevende brukere. M

Med vennlig hilsen

SØDERMANN
RÅDGIVNING  A5

Hilde Nordli  Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.lovik 50dermann.no

www.sodermann.no

Fra:  lngjerd Kristiansen [mailto:ln 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no]

Sendt: 27. novem ber 2015 18:32

Til: Hilde Løvik <hilde.iovik sodermann.no>

Kopi:  Arild Kongsrud <Arild.Kon srud rin ebu.kommune.no>

Emne: Møte i Ringebu

Hei

Møtene vil foregå på Fåvang på Linåkertunet møterom plan 3

Onsdag 2.12 oppstartsmøte klokken 09.00-10—00 ,de som deltar er:

Unni Viken avdelingsleder hjemmetjenesten sør

Eva Barkenæs konsulent for funksjonshemmede tildelingskontoret

Berit Årnes tjenesteleder helse og mestring

Arild Kongsrud tjenesteleder hjemmebaserte tjenester
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In 'erd  Kristiansen

Fra: Hilde Løvik <hilde.lovik@sodermann.no>

Sendt: 30. november 2015 13:26

Til: Ingjerd Kristiansen

Emne: SV: Møte  i  Ringebu

Flott at du fikk invitert Venke Kjos også! Er kontaktpersonene til sykehjemmet også invitert? Fint om de også har

mulighet til å komme på oppstartsmøtet, uavhengig av om de har brukere under 67 år eller ikke, slik at de også får

informasjon om refusjonsordningen.

Med vennlig hflsen

S0  D  E  R  M A N N
RÅDGIVNING  AS

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.lovik sodermannpo

www.sodermann.no

 

Fra: lngjerd Kristiansen [mailto:Ingjerd.Kristiansen@ringebu.kommune.no]

Sendt:  30. november 2015 13:19

Til:  Hilde Løvik <hilde.lovik@sodermann.no>

Emne:  SV: Møte  i  Ringebu

Hei

Til orientering er nå avdelingsieder  i  nord —innbedt, ingrid Svalund er avdelingsleder på korttids/ rehab.

hun har oversikt over det du etterspør der. Eva Barkenæs er sykmeldt å kommer ikke, der kommer Tjenesteleder

Berit Årnes inn. Angående antall bruker av tjenesten så får du fra de andre da du kommer. Ved miljøterapi tj. server

vi 19 stk + 9 til ved arbeidsdelen.

Sen på mail om det er noe mere©

"" RINGEBU Med hilsen

ko m m U n e Ingjerd Kristiansen
.. Avdelingsleder

«ler dei Carlo” n  lykkes! Ringebu Kommune

Tlf.: 61283283  l  Mob.:41218232

E-postzln "erdKristiansen rin ebu.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e—post

kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner

Tenk på miljøet for du skriver ut denne. e posten
Mn-qryvurr

Fra:  Hilde Løvik [mailto:hilde.lovik sodermann.no]
Sendt: 30. november  2015  11:39
Til:  Ingjerd Kristiansen
Emne: SV: Møte  i  Ringebu

Hei,
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In  'erd Kristiansen

Fra: Hilde Løvik <hilde.lovik@sodermann.no>

Sendt: 30. november 2015 11:39

Til: Ingjerd Kristiansen

Emne: SV: Møte  i  Ringebu

Hei,

Kunne du også sendt meg en oversikt over antail brukere (totalt) ved de forskjellige avdelingene og

bofellesskapene? Det hadde vært fint å få den før vi er på plass, men bare send det hvis du har tid. Ellers tar vi det

når vi kommer©

Med vennlig hilsen

SØDERMANN
RÅDGIVNING  AS

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.lovik sodermann.no

www.sodermann.no

Fra: Hilde Løvik

Sendt: 30. november 201508:24

Til: 'lngjerd Kristiansen' <Ingjerd.¥(ri5tiansen@ringebu.kommune.no>

Emne:  SV: Møte  i  Ringebu

Hei igjen,

Erfaringsmessig er refusjonsordningen lite kjent på sykehjemmene, så det kunne vært greit om en representant

derfra kunne vært med på oppstartsmøtet. Det gjelder både langtids- og korttidsavdelingen. Jeg har notert meg at

det ikke er noen brukere på langtidsavdelingen under 67 år (refusjonsordningen gjelder til og med det året brukeren

fyller 67 år), så vi trenger ikke et eget møte med dem etterpå. Hvis det harvært innom brukere under 67 år på

korttids- 0g rehabiliteringsavdelingen i løpet av 2015, kan det være aktueltå sette av møtetid med en representant

derfra ogsa.

Hjemmetjenesten nord må også gjerne bli med på oppstartsmøtet for å få informasjon om ordningen. Har

hjemmetjenesten nord noen brukere under 67 år? Hjemmetjenesten er ofte en viktig brikke for å finne «nye»

ressurskrevende brukere.

Med vennlig hilsen

SØDERMANN
RÅDGIVNING As

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.iovik sodermannno

www.sodermann.no

Fra: Ingjerd Kristiansen [mailto:ln 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no]

Sendt: 27. november 2015 18:32

Til: Hilde Løvik <hilde.lovik sodermann.no>
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Aif Inge Ringen fagleder miljøterapitjenesten

Ingjerd Kristiansen avdelingsleder miljøterapitjenesten

Klokken 10.00 intervju Siv Anita Kolstadmoen miljøterapi tj.  (GS)

Klokken 11.00 intervju Siv Odlolien miljøterapitj. (BH, ML)

Klokken 12.30 intervju UnniViken HJ.tj.sør (MP)

Klokken 13.00 intervju Eva Barkenæs

Torsdag 3.12 klokken 09.00-10.00 Omvisning med Arild Kongsrud

Klokken 10.00-11.00 Avslutningsmøte

Det er bestilt lunsj til dere fra Sødermann både den 2.0g 3. det er kantine på Linåkertunet så dere forsyner dere

selv. Kaffe på møterommet.

Velkommen

W  RINGEBU Medhilsen

k0 m m U n e Ingjerd Kristiansen
Avdelingsleder

—der de! er leu  å  Igldm! Ringebu Kommune

Tlf.: 61283283  l  Mob.: 41218232

E-postzl—n 'erd.Kristiansen rin eggkommunefio

Det gjøres oppmerksom på at besvareise ved bruk av e—post

kan bli journalført som offentlig post  i  tråd med kommunens rutiner

Tonk pä rmljøel fm du skrlvur ut denne e posten
u.".cæähr
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Hei igjen,

Erfaringsmessig er refusjonsordningen lite kjent på sykehjemmene, så det kunne vært greit om en representant
derfra kunne vaert med på oppstartsmøtet. Det gjelder både langtids— og korttidsavdeiingen. Jeg har notert meg at
det ikke er noen brukere på Iangtidsavdelingen under 67 år {refusjonsordningen gjelder til og med det året brukeren
fyller 67 år), så vi trenger ikke et eget møte med dem etterpå. Hvis det har vært innom brukere under 67 år på
korttids- 0g rehabiliteringsavdelingen i løpet av 2015, kan det være aktuelt å sette av møtetid med en representant

derfra også.

Hjemmetjenesten nord må også gjerne bli med på oppstartsmøtet for å få informasjon om ordningen. Har
hjemmetjenesten nord noen brukere under 67 år? Hjemmetjenesten er ofte en viktig brikke for å finne «nye»
ressurskrevende brukere.

Med vennlig hilsen

SØDERMANN
nålmn'smc: .as

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hildelovik sodermannno

www.sodermann.no

Fra:  Ingjerd Kristiansen [mailto:ln 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no]
Sendt: 27. november 2015 18:32

Til: Hilde Løvik <hilde.lovik sodermann.no>

Kopi: Arild Kongsrud <Arild.Kon srud rin ebu.i<ommune.no>
Emne: Møte i Ringebu

Hei

Møtene vil foregå på Fåvang på Linåkertunet møterom plan 3

Onsdag 2.12 Oppstartsmøte klokken 09.00-10-00 , de som deltar er:

Unni Viken avdelingsleder hjemmetjenesten sør
Eva Barkenæs konsulent for funksjonshemmede tiideiingskontoret

Berit Årnes tjenesteleder helse og mestring
Arild Kongsrud tjenesteleder hjemmebaserte tjenester
Aif inge Ringen fagleder miljøterapitjenesten
Ingjerd Kristiansen avdelingsleder miljøtera pitjenesten

Klokken 10.00 intervju Siv Anita Kolstadmoen miljøterapi tj. (GS)

Klokken 11.00 intervju Siv Odlolien miljøterapi tj. (BH, ML)
Klokken 12.30 intervju UnniViken HJ.tj.sør (MP)
Klokken 13.00 intervju Eva Barkenæs

Torsdag 3.12 klokken 09.00-10.00 Omvisning med Arild Kongsrud
Klokken 10.00-11.00 Avslutningsmøte

Det er bestilt  lunsj til dere fra Sødermann både den 2.0g 3. det er kantine på Linåkertunet så dere forsyner dere
selv. Kaffe på møterommet.

Velkommen
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WRINGEBU
kommune
-der dei er lov  å  lykkes!

"&&—1!w ‘

Med hiisen

Ingjerd  Kristiansen

Avdelingsleder

Ringebu Kommune

TIf.: 61283283  l  Mob.: 41218232

E-post:ln 'erd.l<ristiansen rin ebu.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e—post

kan bli  journalført  som offentlig post  i  tråd med kommunens rutiner

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e—posten

20



In  'erd Kristiansen

Fra: Hilde Løvik <hi1de.lovik@sodermann_no>

Sendt: 19.januar 2016 10:41
Til: Ingjerd Kristiansen
Emne: SV: Message from KM—C224e

Det var akkurat det jeg trengte.  Takk  for hjelpa©

Med  vennlig hilsen

SØDERMANN
RÅDGIVNING  AS

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.l0vik sodermannno

www.sodermannno

 

Fra:  Ingjerd Kristiansen [mailto:ln 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no]
Sendt:  19. januar 2016 10:32
Til:  Hilde Løvik <hilde.lovik sodermann.no>

Kopi:  Unni Viken <Unni.Viken rin ebu.kommune.no>; Arild Kongsrud <Arild.Kon srud rin ebu.kommune.no>

Emne:  VS: Message from KM_C224e

Hei

Her kommer rapporter som er tatt ut rett fra turnusprogrammet. Håper det var dette dere trengte.

W RINGEBU Med hilsen

k0 m m U n e Ingjerd Kristiansen
. Avdelingsleder

-der def !?!”l  fl  [9%] Ringebu Kommune

Tlf.: 61283283  [  Mob.: 41218232

E-post: In 'erd.Kri5tiansen rin ebu.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e—post

kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner

-  Tenk på miljøet før du skriver ut denne e posten
"",GIY't-brv'

Fra:  km 'oba rin ebu.kommune.no [mailto:km 'oba rin ebu.k0mmune.no]
Sendt:  19. januar 2016 10:27
Til:  Ingjerd Kristiansen
Emne:  Message from KM_C224e

16



In  'erd Kristiansen

Fra: Hilde Løvik <hilde.lovik@sodermann.no>

Sendt: 14. mars 2016 10:45
Til: Ingjerd Kristiansen

Emne: Spørsmål til mulighetsanalysei Ringebu

Hei,

l  forbindelse med arbeidet med mulighetsanalysen vi nå holder på med  i  Ringebu kommune har jeg noen spørsmål

til deg:

0 Er det bestemt at fatting av enkeltvedtak  i  Miljøtera pitjenesten skal flyttes til forvaltningskontoret eller er

det fortsatt til vurdering?

0 Hvor mange ansatte er det i Miljøterapitjenesten og hvor mange av dem er miljøterapeuter (vernepleier,

sosionom etc)?

. Fins det en overordnet målsetning for Miljøterapitjenesten (jeg er kjent med den for hele Helse og omsorg i

Ringebu)?

. Ringebu kommune har 34 registrerte utviklingshemmede. Er det fra Miljøterapitjenesten de stort sett har

sine tjenester fra (altså de som ikke bor  i  Hageskogen bofellesskap)?

.  I  møte med Ringebu ifebruar ble det nevnt at en av brukerne dere har ved Ml ikke kunne flytte tilbake til

Ringebu kommune. Gjaldt det den brukeren som har vært der  i  mange år eller den som flyttet dit for

halvannet år siden?

Med vennlig hilsen

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

huggjgyikéäsodermonw

www.sodermonn.no

g
SØDERMANN

Email secured by Check Point
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Med vennlig hilsen

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hildeloväkésodermonnno

www.sodermonn.no

<imoge002png>

Email secured  by Check Point
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In  'erd Kristiansen

Fra: Hilde Løvik <hilde.lovik@sodermann.no>

Sendt: 15. mars 2016 08:43

Til: Ingjerd Kristiansen

Emne: SV: Spørsmål til mulighetsanalyse  i  Ringebu

Det er greit. Vi er tilgjengelig i  dag hvis det er behov for hjelp med beregningsmodellene.

Med vennlig hilsen

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hildeiovikäsodermonnno

www.sodermannno

SØDERMANN

Fra: Ingjerd Kristiansen mailto:ln ‘erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no]

Sendt:  14. mars 2016 15:39

Til:  Hilde Løvik <hilde.lovik sodermannno>

Emne: Re: Spørsmål til mulighetsanalyse  i  Ringebu

Mail fra Revisjon nå i ettermiddag, de kommeri morgen etter 12. Dette til info.

Det andre må jeg få svare på, på onsdag.

Ingjerd Kristiansen

Gudbra ndsdalsvegen 1968

2630 Ringebu

Den 14. mar. 2016 kl. 10.45 skrev Hilde Løvik <hilde.iovik sodermann,æ>:

Hei,

Iforbindelse med arbeidet med muiighetsanalysen vi nå holder på med  i  Ringebu kommune harjeg

noen spørsmål til  deg:

- Er det bestemt at fatting av enkeltvedtak  i  Miljøterapitjenesten  skal  flyttes til

forvaltningskontoret eller er det fortsatt til vurdering?

0 Hvor mange ansatte er det  i  Miljøterapitjenesten og hvor mange av dem er miljøterapeuter

(vernepleier, sosionom etc)?

o  Fins det en overordnet målsetning for Miljøterapitjenesten (jeg er kjent med den for hele

Helse og omsorg i  Ringebu)?

. Ringebu kommune har 34 registrerte utviklingshemmede. Er det fra Miljøterapitjenesten de

stort sett har sine tjenester fra (altså de som ikke bori Hageskogen bofellesskap)?

.  I  møte med Ringebu ifebruar ble det nevnt at en av brukerne dere harved Ml ikke kunne

flytte tilbake til Ringebu kommune. Gjaldt det den brukeren som har vært deri mange år

eller den som flyttet dit for halvannet år siden?

13



In  'erd Kristiansen

Fra: Hilde Løvik <hilde.lovik@sodermann.no>

Sendt: 19.januar 2016 10:41
Til: Ingjerd Kristiansen

Emne: SV: Message from KM_C224e

Det var akkurat det jeg trengte.  Takk  for hjelpa©

Med  vennlig hilsen

SG D E R M A N N
RÅDGWNlNG  AS

Hilde  Nordii Løvik

Tlf 938 92 068

hildelovik sodermannno

www.sodermann.no

 

Fra: Ingjerd Kristiansen mailto:ln 'erd.l<ristiansen rin ebu.kommune.no]

Sendt: 19. januar 2016 10:32

Til:  Hilde Løvik <hilde.lovik sodermann.no>

Kopi:UnniViken <Unni.Viken rin ebu.kommune.no>;Arild Kongsrud <Arild.Kon srud rin ebu.kommune.no>

Emne: VS: Message from KM_C224e

Hei

Her kommer rapporter som er tatt ut rett fra turnusprogrammet. Håper det var dette dere trengte.

W RINGEBU Medhilsen

k0 m m U n e Ingjerd Kristiansen
., Avdelingsleder

”l!?!" IM WIP”  "  fykkes! Ringebu Kommune

Tlf.: 61283283 l Mob.: 41218232

E-postzln 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e—post

kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner

Tenk på miljøea føl du skriver ut denne e posten
www.w-

Fra: km ‘oba rin ebu.kommune.no [mailto:km jo_ba rin ebu.kommune.no]

Sendt: 19. januar 2016 10:27
Til:  Ingjerd Kristiansen
Emne:  Message from KM_C224e

7



In  'erd Kristiansen

Fra: Hi1de Løvik <hilde.lovik@sodermann.no>

Sendt: 30. november 2015 13:31

Til: Ingjerd Kristiansen
Emne: SV: Møte  i  Ringebu

Aha. Nå skjønner  jeg©  Da tror jeg alle skal være representert. Takk for hjelpa så langt!

Med vennlig hilsen

SØDERMANN
RÅDGIVNING  as

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.lovik sodermann.no

www.sodermann.no

 

Fra:  Ingjerd Kristiansen [mailto:lngjerd.KristiansenQringebu.kommune.no]

Sendt: 30. november 2015 13:28
Til: Hilde Løvik <hilde.lovik@sodermann.no>

Emne: SV: Møte i Ringebu

Vi har ikke sykehjemsplasser, men det er Ingrid Svalund som har oversikt over dett, så kommer hennes leder Berit

Årnes som er tjenesteleder for helse og mestring©

W  RINGEBU Medhilsen

k0 m m u n e Ingjerd Kristiansen
. Avdelingsleder

—derdelerlwn Malm! Ringebu Kommune

Tlf.: 61283283 lMob.: 41218232

E-post:ln 'erd.Kristian5en rin ebu.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e—post

kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner

J.

‘ Tenk på miljøet for du skriver ut denne e posten
mamm-

Fra:  Hilde Løvik [mailtozhildeJovik sodermann.no]
Sendt: 30. november 2015 13:26
Til: Ingjerd Kristiansen
Emne: SV: Møte  i  Ringebu

Flott at du fikk invitert Venke Kjos også! Er kontaktpersonene til sykehjemmet også invitert? Fint om de også har

mulighet til å komme på oppstartsmøtet, uavhengig av om de har brukere under 67 år eller ikke, slik at de også får

informasjon om refusjonsordningen.

Med vennlig hilsen

SØDERMANN
RAmm'NINc;  A5

8



Hilde  Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hildelovik sodermannno

www.sodermann.no

Fra:  Ingjerd Kristiansen[mailto:ln 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no]

Sendt:  30. november 2015 13:19
Til: Hilde Løvik <hilde.lovik sodermann.no>

Emne: SV: Møte  i  Ringebu

Hei

Til orientering er nå avdelingsleder  i  nord Venke Kjos innbedt, Ingrid Svalund er avdelingsleder på korttids/ rehab.
hun har oversikt over det du etterspør der. Eva Barkenæs er sykmeldt å kommer ikke, der kommer Tjenesteleder

Berit Årnes inn. Angående  antall  bruker av tjenesten så får du fra de andre da du kommer. Ved miljøterapi tj. server
vi 19 stk  +  9 til ved arbeidsdelen.

Sen på mail om det er noe mere©

W RINGEBU Medhilsen

k0 m m U ne Ingjerd Kristiansen
. Avdelingsleder

”(1911919l  "  fyldig! Ringebu Kommune

Tlf.: 61283283  l  Mob.: 41218232

E—post:in 'erd.Kristiansen rin ebu.i<0mmune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e-post

kan bli journalført som offentlig post  i  tråd med kommunens rutiner

;.
Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

MINDFIÅW

Fra: Hilde Løvik [mailto:hilde.lovik sodermann.no]
Sendt: 30. november 2015 11:39
Til: Ingjerd Kristiansen
Emne: SV: Møte i Ringebu

Hei,

Kunne du også sendt meg en oversikt over antall brukere (totalt) ved de forskjellige avdelingene og
bofeliesskapene? Det hadde vært fint å få den før vi er på plass, men bare send det hvis du har tid. Ellers tar vi det
når vi kommer©

Med vennlig hilsen

SØDERMANN
nhmlvmm; as

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.lovik sodermann.n0

www.sodermann.no

Fra: Hilde Løvik

Sendt: 30. november 2015 08:24

Til: 'Ingjerd Kristiansen' <ln 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no>
Emne: SV: Møte i Ringebu

9



Hei igjen,

Erfaringsmessig er refusjonsordningen lite kjent på sykehjemmene, så det kunne vært greit om en representant

derfra kunne vært med på oppstartsmøtet. Det gjelder både langtids- og korttidsavdelingen. Jeg har notert meg at

det ikke er noen brukere på langtidsavdelingen under 67 år (refusjonsordningen gjelder til og med det året brukeren

fyller 67 år), så vi trenger ikke et eget møte med dem etterpå. Hvis det har vært innom brukere under 67 år på

korttids- og rehabiliteringsavdelingen i løpet av 2015, kan det være aktuelt å sette av møtetid med en representant

derfra også.

Hjemmetjenesten nord må også gjerne bli med på oppstartsmøtet for få informasjon om ordningen. Har

hjemmetjenesten nord noen brukere under 67 år? Hjemmetjenesten er ofte en viktig brikke for å finne «nye»

ressurskrevende brukere.

Med vennlig hilsen

S(DDERMANN
RÅDGIVNING  AS

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.lovik sodermannno

www.sodermann.no

Fra:  Ingjerd Kristiansen [mailto:ln 'erd.Kri5tiansen rin ebu.kommune.no]

Sendt: 27. november 2015 18:32

Til:  Hilde Løvik <hilde.lovik sodermann.no>

Kopi:Ariid Kongsrud <Arild.Kon srud rin ebu.kommune.no>

Emne: Møte  i  Ringebu

Hei

Møtene vil foregå på Fåvang på Linåkertunet møterom plan  3

Onsdag 2.12 oppstartsmøte klokken 09.00-10—00  ,  de som deltar er:

Unni Viken avdelingsleder hjemmetjenesten sør

Eva Barkenæs konsulent for funksjonshemmede tildelingskontoret

Berit Årnes tjenesteleder helse og mestring

Arild Kongsrud tjenesteleder hjemmebaserte tjenester

A1f Inge Ringen fagleder miljøterapitjenesten

Ingjerd Kristiansen avdelingsleder miljøterapitjenesten

Klokken 10.00 intervju Siv  Anita  Kolstadmoen miljøterapi tj.  (GS)

Klokken 11.00 intervju Siv Odlolien miljøterapi tj. (BH, ML)

Klokken 12.30 intervju UnniViken HJ.tj.sør (MP)

Klokken 13.00 intervju Eva Barkenæs

Torsdag 3.12 klokken 09.00-10.00 Omvisning med Arild Kongsrud

Klokken 10.00-11.00 Avslutningsmøte

Det er bestilt lunsj til dere fra Sødermann både den  2.0g 3. det er kantine på Linåkertunet så dere forsyner dere

selv. Kaffe på møterommet.

Velkommen

10



WRINGEBU
kommune
-de.r  da er lov  å  fykkes!

ml'qryrurv'

Med hilsen

lngjerd  Kristiansen

Avdelingsleder

Ringebu Kommune

Tlf.: 61283283 lMob.:41218232

E—post: In 'erd.l<ristiansen rin ebu.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e—post

kan bli journalført som offentlig post  i  tråd med kommunens rutiner

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten

11
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In  'erd Kristiansen

Fra: Alf Inge Ringen

Sendt: 3. februar 2016  09:08
Til: Ingjerd Kristiansen
Emne: VS: Møter  i  Ringebu ll. februar

W RINGEBU Med hilsen

kommune Alflnge Ringen
FaglederJ.o.b.a

-der de! er Im: fi lykkes!

Tlf.: 61283289  l  Mob.: 90153005

E—post: AlfJn e.Rin en rin ebu.kommune.n—o

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e-post

kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner

19k på milmet før du åkriva ut denne eposten
mmm-

'n'-J. few; ax. gi.” 5-5;s fh. ". .I .;r ,‘t‘gfi:_ufi.‘.!fvl£ :iwgu-Egu‘é“ % r.

Fra:  Hilde Løvik [maiito:hilde.lovik@sodermann.n0]
Sendt:  3. februar 2016 08:59
Til:  Alf Inge Ringen
Emne: Møter  i  Ringebu 11. februar

Hei, og takk for praten!

Jeg kommer som sagt tii Ringebu torsdag 11. februar og ønsker å snakke med noen ved dagsenteret]
aktivitetssenteret og noen  ? miljøterapitjenesten. Det er fint om jeg kan prate med to  (kan  være flere) ansatte ved

hver plass. Vi  skal  nå gjøre en mulighetsanalyse  i  Ringebu og ønsker derfor å ta en «kartleggingsrunde». Dvs en
samtale med ansatte om hva som fungerer bra hos dere og om det er noen spesielle utfordringer. Det kan være alt
fra logistikk, arbeidsmiljø, faglige utfordringer, kompetanse til verdier  /  målsettinger for avdelinga. Det er fint hvis vi
far til å sette av en times tid på hver  plass, men full forståelse om personalet må gå til og fra. Jeg kan fra kl 09.30 og
setter ikke opp flere møterfor dagen førjeg hører fra deg.

Med vennlig hilsen

S 0 D  E  R M A N N
RAIHEIVNlNG As

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hildelovik sodermannno

_rwww.50dermanm
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In  "erd  Kristia  nsen

Fra: Aif Inge Ringen

Sendt: 11. desember 2015 11:15
Til: 'Hilde Løvik'

Kopi: Ingjerd Kristiansen
Emne: SV: Oppdatert oppsummering tidsbruk

Hei, ser vel greit ut, men, de det er snakk om her har ikke multidose. Det er hjemmetjenesten Nord som står for

bestilling, legging og kontrollering. Vi henter og leverer ut. Tviler på at det er så mye som 0,5 timer som blir brukt pr

bruker pr uke? For all den tid miljøterapi bruker ligger ait inne  i  dagsplanen.

W  RINGEBU Medhilsen

k0 m m u ne Alf Inge Ringen
Fagleder J.o.b.a

-t!er  de.! erlmr (? fgkkes!

Tlf.: 61283289l  Mob.: 90153005
E-post: Alf.ln e.Rin en rin ebu.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e—post

kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner

_  Tenk på miijøet har du skriver U1 denne e-posten
Havbruk!

i‘f- '. : "t': ': ';  "i”".  ..: ,",Zf— {HF‘QELE .‘EIEEFEEEQ

Fra:  Hilde Løvik [mailto:hilde.lovik sodermann.no]
Sendt:  10. desember 2015 13:02
Til:  Alf Inge Ringen
Kopi:  Edvin Haugen
Emne: Oppdatert oppsummering tidsbruk

Hei Alflnge,

Jeg oppdaget nå at vi ikke har summert opp riktig i  den pdf—en jeg sendte deg (hadde ikke summert med timene for

multidose). Se derfor på denne i stedet.  I  forhold til fordeling av nattevaktstimer, gjelder  detjeg skrev i forrige mail.

Fint hvis du kan gi en tilbakemelding før helga om det ser riktig ut eller om vi har glemt noe.

Med vennlig hilsen

S  (2) D  E  R  M  A  N  N
aa'MM;  Mi

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

Mlovik sodermannno

_www.sodermann.n0
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In  'erd Kristiansen

Fra: Hilde Løvik <hilde.lovik@sodermann.no>

Sendt: 15. mars 2016 12:48

Til: Ingjerd Kristiansen

Emne: SV: Statistikk korttidsavdelingen

Så flott!  Takk  for beskjed©

Med vennlig hilsen

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hildeJovisodermonnno

www.sodermcnnno

SØDERMANN

Fra:  Ingjerd Kristiansen [mailto:ln 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no]

Sendt: 15. mars 2016 12:26

Til: Hilde Løvik <hilde.lovik sodermann.no>

Emne: SV: Statistikk kor‘ttidsavdelingen

Har akkurat snakket med revisjon, og de etterspurte ikke dette. De hadde heller ingen spørsmål til utregningene.

W  RINGEBU Med hilsen

ko m m U n e Ingjerd Kristiansen
. Avdelingsleder

Tlf.:  61283283  ; Mob.:  41218232

E-post: In 'erd.Kristian5€n rin ebu.k0mmune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e—post

kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner

' Tenk pa rmljaet Ism du skriven ut denne e posten
un'm—mr .. .

Fra:  Hilde Løvik [mailto:hildeJOVik’EDsodermann.no]
Sendt:  15. mars 2016 11:59
Til:  Ingjerd Kristiansen
Emne:  Statistikk korttidsavdelingen

Hei,

Jeg prøvde  akkurat  å ringe deg, forjeg ser at vi mangler dokumentasjon på noe revisjon antageligvis etterspør. Jeg

tror det er du som sendte meg en oversikt  (kalt  «statistikk»  i  turnusprogrammet) over totalt timetall og variable
tillegg for miljøterapitjenesten 0g hjemmetjenesten  sør.  Fra korttidsavdelingen  fikk  jeg disse tallene kun oppgitt på

epost fra Ingrid Svaiund, men her må vi nok også ha en utskrift av statistikken. Jeg har snakket med Ragnhild (?) på

1



korttidsavdelingen, men hun ville ikke ta ut siden hun ikke hadde gjort det før, 0g hun trodde heller ikke at Berit

kunne ta det ut. Har du tilgang til korttidsavdelingen sin statistikk?

Med venniig hiisen

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068
hildeiovikäsodermcnnno

www.sodermonn.no

!
S  Ø  D E  R  M A N N

Email  secured  by Check Point

Email secured  by Check Point

2



In  'erd Kristiansen

Fra: Hilde Løvik <hilde.lovik@sodermann_no>

Sendt: 15. mars 2016 11:59

Til: Ingjerd Kristiansen
Emne: Statistikk korttidsavdelingen

Hei,

Jeg prøvde akkurat å ringe deg, forjeg ser at vi mangler dokumentasjon på noe revisjon antageligvis etterspør. Jeg
tror det er du som sendte meg en oversikt (kalt «statistikk» i turnusprogrammet) over totaft timetall og variable
tillegg for miijøterapitjenesten og hjemmetjenesten sør. Fra korttidsavdelingen fikk jeg disse tallene kun oppgitt på

epost fra Ingrid Svalund, men her må vi nok  også  ha en utskrift av statistikken. Jeg har snakket med Ragnhild (?) på
korttidsavdeiingen, men hun viiie ikke ta ut siden hun ikke hadde gjort det før, og hun trodde heller ikke at Berit
kunne ta det ut. Har du  tilgang til korttidsavdelingen sin statistikk?

Med vennlig hilsen

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hildeiovikäsodermonnno

www.sodermonnno
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In  'erd Kristiansen

Fra: Hilde  Løvik  <hilde.lovik@sodermann.no>

Sendt: 15. mars 2016 08:43

Til: Ingjerd Kristiansen

Emne: SV: Spørsmål til mulighetsanalyse  i  Ringebu

Det er greit. Vi er tilgjengelig i  dag hvis det er behov for hjelp med beregningsmodellene.

Med vennlig hilsen

Hilde Nordli  Løvik

Tlf c238 92 068
hildelovikäsodermonw

www.sodermonn.no

SØDERMANN

Fra:  Ingjerd Kristiansen [mailto:ln 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no]

Sendt: 14. mars  2016  15:39

Til:  Hilde  Løvik  <hilde.lovik sodermann.no>

Emne: Re: Spørsmål til mulighetsanalyse  i  Ringebu

Mail fra Revisjon nå  i  ettermiddag, de kommer  i  morgen etter 12. Dette til info.

Det andre må jeg få svare på, på onsdag.

Ingjerd Kristiansen

Gudbra ndsdalsvegen 1968

2630 Ringebu

Den 14. mar. 2016 kl. 10.45 skrev Hilde  Løvik  <hilde.lovik sodermann.no>:

Hei,

Iforbindelse med arbeidet med mulighetsanalysen vi nå holder på med  i  Ringebu kommune harjeg

noen spørsmål til deg:

-  Er det bestemt at fatting av enkeltvedtak  i  Miljøterapitjenesten  skal  flyttes til

forvaltningskontoret eller er det fortsatt til vurdering?

0 Hvor mange ansatte er det  i  Miljøterapitjenesten og hvor mange av dem er miljøterapeuter

(vernepleier, sosionom etc)?

'  Fins det en overordnet målsetning for Miljøterapitjenesten (jeg er kjent med den for hele

Helse og omsorg i  Ringebu)?

'  Ringebu kommune har 34 registrerte utviklingshemmede. Er det fra Miljøterapitjenesten de

stort sett har sine tjenester fra (altså de som ikke bor  i  Hageskogen bofellesskap)?

-  lmøte med Ringebu  i  februar ble det nevnt at en av brukerne dere har ved MI ikke kunne

flytte tilbake til Ringebu kommune. Gjaldt det den brukeren som har vært der  i  mange år

eller den som flyttet dit for halvannet år siden?

4



Med vennlig hilsen

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hildeJokQsode—rmonnno

www.sodermonn.no

<imoge002png>
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In  'erd Kristiansen

Fra: Hilde Løvik <hilde.lovik@sodermann.no>
Sendt: 14. mars 2016 10:45
Til: Ingjerd Kristiansen
Emne: Spørsmål til mulighetsanalyse i Ringebu

Hei,

Iforbindelse med arbeidet med mulighetsanalvsen vi nå holder på med  i  Ringebu kommune harjeg noen spørsmål
til deg:

0 Er det bestemt at farting av enkeltvedtak  i  Miljøtera pitjenesten skal flyttes til forvaltningskontoret eller er
det fortsatt til vurdering?

0 Hvor mange ansatte er det  i  Miljøterapitjenesten og hvor mange av dem er miljøterapeuter (vernepleier,

sosionom etc)?

' Fins det en overordnet målsetning for Miljøterapitjenesten (jeg er kjent med den for hele Helse og omsorgi
Ringebu)?

. Ringebu kommune har 34 registrerte utviklingshemmede. Er det fra Miljøterapitjenesten de stort sett har
sine tjenester fra (altså de som ikke bori Hageskogen bofellesskap)?

' I møte med Ringebu i februar ble det nevnt at en av brukerne dere har ved MI ikke kunne flytte tilbake til
Ringebu kommune. Gjaldt det den brukeren som harvært der i mange år eller den som flyttet dit for
halvannet år siden?

Med vennlig hilsen

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hildelovisodermonnno

www.sodermonnno

g
SØDERMANN
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In  'erd Kristiansen

Fra: Hilde Løvik <hi!de.lovik@sodermann.no>

Sendt: 15. mars 2016 13:33

Til: Ingjerd Kristiansen

Emne: SV: Spørsmål til mulighetsanalyse  i  Ringebu

Takk for gode svar!

Med vennlig hilsen

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hildeiovikösodermdnnno

www.sodermonn.no

SØDERMANN

Fra:  Ingjerd Kristiansen mailtozln 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no}

Sendt:  15. mars 2016 12:53

Til:  Hilde Løvik <hilde.lovik sodermann.no>

Emne: SV: Spørsmål til mulighetsanalyse  i  Ringebu

Hei prøverå svar deg på dette:

Det er bestemt at vedtak for miljøterapitjenesten skal inn under tildeling, helst dette året.

29 ansatte (herav 4,2 årsverk på vernepleier. Sosionom etc....)

Hoved mål for miljøterapitjenesten og J.o.b.a  :  Å gi den enkeite bruker et individuelt tilrettelagt tilbud som skal gi en

trygg og forutsigbar hverdag, med størst mulig grad av livskvalitet og selvstendighet.

Miljøterapitjenesten server 19 brukere.

Det er vel ikke sagt at noen av dem ikke kan flytte tilbake. Det ble sagt i møtet med dere at de ikke hadde noen

tilknytning til Ringebu lengre( gjelder den som har bodd der lengst) den yngste vi kjøper tjenester til fra Ml, vil høyst

sannsynlig heller ikke ha igjen slektninger i Ringebu i nær fremtid.

W  RINGEBU Medhilsen

k0 m m u n e Ingjerd Kristiansen
. Avdelingsleder

-der da “'19” “  39M“! Ringebu Kommune

Tlf.: 61283283  l  Mob.t41218232

E—post:ln ‘erd.l(ristiansen rin ebu.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e-post

kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner

‘- Tenk på miljøet før du skriver ut denne e posten
mamman-
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In  'erd Kristiansen

Fra: Hilde Løvik <hilde.lovik@sodermann.no>

Sendt: 17. mars 2016 13:04
Til: Ingjerd Kristiansen

Emne: VS: Kopi av innrapporteringsskjema

Hei Ingjerd,

Kanskje det heller er du som skulle hatt mailen under som jeg sendte til Arild i går?

Med vennlig hilsen

Hilde Nordli Løvik
Tlf 938 92 068

hi!de.lovik@sode{m0nn.no

www.sodermonnno

5 Ø  D E  R  M  A  N N

Fra:  Hilde Løvik

Sendt:  16. mars 2016 12:56

Til:  'Arild Kongsrud‘ <Arild.i<on srud rin ebu.kommune.no>

Emne: Kopi av innrapporteringsskjema

Hei,

Håper det gikk greit for dere å svare for det som var gjort  i  beregningsmodellene  i  går. Jeg skjønte det som at det

ikke var noen spørsmåt til oss fra revisjon. Kunne vi fått en kopi av innrapporteringsskjemaet for 2016?

Med vennlig hilsen

Hilde Nordli Løvik
ThC 938 92 068
hildglovik'äsodermonnno

www.sodermonnno

$
SØDERMANN
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In  'erd Kristiansen

Fra: Hilde Løvik <hilde.lovik@sodermann.no>
Sendt: 17. mars 2016 13:04

Til: Ingjerd Kristiansen

Emne: VS: Kopi av innrapporteringsskjema

Hei Ingjerd,

Kanskje det heller er du som skulle hatt maiten under som jeg sendte til Arild  i  går?

Med vennfig hiisen

Hilde Nordli Løvik

T1f938 92 068

hildelovikösodermonmno

www.sodermonn.no

S Ø D E  R M  A N N

Fra:  Hilde Løvik

Sendt:  16. mars 2016 12:56

Til: 'Arild Kongsrud' <Arild.Kon srud rin ebu.kommune.no>

Emne: Kopi av innrapporteringsskjema

Hei,

Håper det gikk greit for dere å svare for det som var gjort  i  beregningsmodellene i går. Jeg skjønte det som at det

ikke var noen spørsmål til oss fra revisjon. Kunne vi  fått  en kopi av innrapporteringsskjemaet for 2016?

Med vennlig hiisen

Hilde Nordli Løvik
T!f 938 92 068
hildeJovisodermonn.no
www.sodermonn.no

!
SØDERMANN

Email secured by Check Point
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In  'erd Kristiansen

Fra: Hilde Løvik <hilde.lovik@sodermann.no>

Sendt: 15. mars 2016 13:33

Til: Ingjerd Kristiansen

Emne: SV: Spørsmål til mulighetsanalyse  i  Ringebu

Takk for gode svar!

Med vennlig hilsen

Hilde Nordli Løvik

Tlf C938 92 068
hilde.lovik@sodermonn.no

www.sodermonnno

SØDERMANN

Fra:  Ingjerd Kristiansen mailtozln 'erd.Kristiansen rin ebu.kommune.no]

Sendt: 15. mars 2016 12:53

Til: Hilde Løvik <hilde.lovik sodermann.no>

Emne: SV: Spørsmål til mulighetsanalyse  i  Ringebu

Hei prøver å svar deg på dette:

Det er bestemt at vedtak for miljøterapitjenesten skal inn under tildeling, helst dette året.

29 ansatte (herav 4,2 årsverk på vernepleier. Sosionom etc....)

Hovedmål for miljøterapitjenesten og J.o.b.a : Å gi den enkelte bruker et individuelt tilrettelagt tilbud som skal gi en

trygg og forutsigbar hverdag, med størst mulig grad av livskvalitet 0g selvstendighet.

Miljøterapitjenesten server 19 brukere.

Det er vel ikke sagt at noen av dem ikke kan flytte tilbake. Det ble sagt i møtet med dere at de ikke hadde noen

tilknytning til Ringebu lengre( gjelder den som har bodd der lengst) den yngste vi kjøper tjenester til fra MI, vil høyst

sannsynlig heller ikke ha igjen slektningeri Ringebu i nær fremtid.

RINGEBU Med hilsen

k0 m m U n e Ingjerd Kristiansen
. Avdelingsleder

”(!?-”da W19” " lykke,! Ringebu Kommune

Tlf.: 61283283  l  Mob.;41218232

E-postzln 'erd.l<ristiansen rin ebu.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e—post

kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner

* Tenk på miljaöet lør du skriven ut denne e-posten
Mll‘ghjfin‘
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Fra:  Hilde Løvik [mailto:hilde.lovik@sodermann.n01
Sendt: 14. mars 2016 10:45
Til: Ingjerd Kristiansen
Emne: Spørsmål til mulighetsanalyse  i  Ringebu

Hei,

I forbindelse med arbeidet med mulighetsanalysen vi nå holder på med i Ringebu kommune har jeg noen spørsmål

til deg:

. Er det bestemt at fatting av enkeltvedtak i Miljøterapitjenesten  skal  flyttes til forvaltningskontoret eller er

det fortsatt til vurdering?

. Hvor mange ansatte er det i Miljøterapitjenesten og hvor mange av dem er miljøterapeuter (vernepleier,

sosionom etc)?

. Fins det en overordnet målsetning for Miljøterapitjenesten (jeg er kjent med den for hele Helse og omsorg i

Ringebu)?

. Ringebu kommune har 34 registrerte utviklingshemmede. Er det fra Miljøterapitjenesten de stort sett har

sine tjenester fra (altså de som ikke bor i Hageskogen bofellesskap)?

o Imøte med Ringebu lfebruar ble det nevnt at en av brukerne dere har ved MI ikke kunne flytte tilbake til

Ringebu kommune. Gjaldt det den brukeren som har vært der i mange år eller den som flyttet dit for

halvannet år siden?

Med vennlig hilsen

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hildelovisodermonnno

www.sodermonn.no

%
S  Ø  D E  R  M  A  N N

Email  secured  by Check Point

Email secured by Check Point
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In 'erd  Kristiansen

Fra: Hilde Løvik <hilde.lovik@sodermann.no>

Sendt: 1. april 2016 15:12
Til: Ingjerd Kristiansen

Emne: SV: Haster!

Gikk det i orden?

Med vennlig hilsen

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

teJovisodermonnno

www.sodermonnno

SØDERMANN

Fra:  Ingjerd Kristiansen [mailto:ln ‘erd.Kristiansen rin ebu.k0mmune.no]

Sendt:  1. april 2016 12:22

Til: Hilde Løvik <hilde.tovik sodermann.no>

Emne: SV: Haster!

Her kommer skjema med rettetser.

Når du ser tallene, kan du ringe meg ?

W RINGEBU Medhilsen

k0 m m U n e lngjerd Kristiansen
. Avdelingsleder

“1‘9“!“ erlw "  lykkes! Ringebu Kommune

Tlf.: 61283283  % Mob.: 41218232

E-post: ln ‘erd.Kri5tiansen rin ebu.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av eepost

kan blijournalført som offentlig post  i  tråd med kommunens rutiner

Wenk på mHjøet føl du skrivel ut denne 9 posten
Ml'flrj'fln'

Fra:  Hilde Løvik [mailtozhildelovik sodermann.n0]
Sendt:  1. april 2016 11:36
Til:  Arild Kongsrud
Kopi:  Ingjerd Kristiansen
Emne: Haster!

Hei,

Jeg ser på rapporteringsskjemaet at det ikke stemmer overens med våre beregninger for bruker PJOH ved MI. Vi  fikk

opplyst at han ikke var registrert som utviklingshemmet og har regnet ut ifra det, mens  i  innrapporteringsskjemaet

står han oppført som utviklingshemmet. Hvis han stod på lista over utviklingshemmede  i  Ringebu kommune for

3



2015 (altså ikke årets. men for  2015), er det riktig slik dere har gjort. Hvis han ikke  stod  på den  lista, skal han heller
ikke stå som utviklingshemmet på innrapporteringsskjemaet for ressurskrevende brukere. Hvis det siste er tiifelle,
skal Ringebu ha 604 000 kr mer igjen i refusjon enn slik det står nå.

Har forsøkt å ringe dere  begge, men skjønner dere er opptatt. Prøver å ringe dere igjen senere  i  dag om jeg ikke
hører noe fra dere. Fristen for innrapportering er  i  dag!

l mine notater står det at han er født  i  1996, men  i  innrapporteringsskjemaet står det 1998. Hva er riktig?

Med vermHg hilsen

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hildelovisodermonnno

www.sodermonmno

!
SØDERMANN

?
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Tenk pa rmlma‘rt for du skiiver ut denne 9 posten

<image008.jpg>

Fra:  Hilde Løvik [mailto'.hilde.l0vik@sodermann.n0]
Sendt:  1. april 2016 11:36
Til:  Arild Kongsrud
Kopi:  Ingjerd Kristiansen
Emne:  Haster!

Hei,

Jeg ser på rapporteringsskjemaet at det ikke stemmer overens med våre beregninger for bruker

' Vi fikk Opplyst at han ikke var registrert som utviklingshemmet og har regnet ut ifra

det, mens i innrapporteringsskjemaet står han oppført som utviklingshemmet. Hvis han stod på lista

over  utviklingshemmede  i  Ringebu  kommune  for 2015 (altså ikke årets, men for 2015),er det riktig

slik dere har gjort. Hvis han ikke stod på den lista, skal han heller ikke stå som utviklingshemmet på

innra pporteringsskjemaet for ressurskrevende brukere. Hvis det siste er tilfelle, skal Ringebu ha

604 000 kr mer igjen i refusjon enn slik det står nå.

Har forsøkt å ringe dere begge, men skjønner dere er opptatt. Prøver å ringe dere igjen senere i dag

om jeg ikke hører noe fra dere. Fristen for innrapportering er i dag!

lmine notater står det at han er født i 1996, men i innrapporteringsskjemaet står det 1998. Hva er

riktig?

Med vennlig hilsen

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.lovik@sodermonn.no
www.sodermonn.no

<imogeOO9png>
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In  'erd Kristiansen

Fra: Hilde Løvik <hilde.Iovik@sodermann.no>

Sendt: 1. april 2016 16:09

Til: Ingjerd Kristiansen
Emne: Re: SV: Haster!

Flott! Husk  at det må  oppdateres i Altinn i tillegg.

Få  Outlook  for  mobilen

£3.“ "ma.!

On  Fri, Apr 1, 2016 at 6:44 AM -0700, "Ingjerd Kristiansen" <ln 'erd.1<ristiansen rin ebu.kommune.no> wrote:

Ja revisjon har mailet over sine papirer. Takk

Ingjerd Kristiansen

Gudbrandsdalsvegen 1968

2630 Ringebu

Den 1. apr. 2016 kl. 15.12 skrev Hilde Løvik <hilde.lovik sodermann.no>:

Gikk det i orden?

Med vennlig hilsen

Hilde Nordli Løvik

Tlf 938 92 068

hilde.lovik@sodermonn.no

www.sodermonnno

<imoge001png>

Fra:  Ingjerd Kristiansen [maiftcxln 'erd.l<ristiansen rin ebu.k0mmune.no]

Sendt:  1. april 2016 12:22

Til: Hilde Løvik <hilde.lovik sodermann.no>

Emne:  SV: Haster!

Her kommer skjema med rettelser.

Når du ser tallene, kan du ringe meg?

<image006.jpg> Med hilsen

Ingjerd  Kristiansen
Avdelingsleder

Ringebu Kommune

Tlf.: 61283283 l Mob.: 41218232

E-postzl-n 'erd.Kristiansen rin ebu.k0mmune.n0

Det gjøres oppmerksom på at besvarelse ved bruk av e-post

kan bli journalført som offentlig post  i  tråd med kommunens rutiner
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