
 

                                                                   
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
Utviklings- og endringsarbeidet innen helse og omsorg (HO) vil hele tiden være et kontinuerlig arbeid. 
Samhandlingsreformen er ikke over. Kommunene får i dokument som eks. «Omsorg 2020» og 
«Primærhelsetjenesten – stortingsmelding nr. 26» overført nye oppgaver. 
 
 
Ekstra betaling for ekstra vakt 
Det er ikke lett å få tak i erfarne og eller kompetente personer for å dekke opp ledighet ved 
ferieavviklingen om sommeren (uke 26-32). Ringebu har tidligere år måtte bruke vikarbyrå men de to 
siste somrene har kommunen klart å holde det sammen med egne folk. For sommeren 2020 ser 
kommunen på en ordning der fast ansatte med aktuell kompetanse får en godtgjøring pr. vakt som 
ligger innenfor tidsrommet kveldsvakt fredag til og med nattvakta som går fra søndag kveld til 
mandag morgen. Dette er i de tilfellene der vi må dekke en fagkompetanse. 
 
Grubbegata 
Det blir stadig færre faste beboere i Grubbegata og det ser ikke signaler om flere enslige mindreårige 
flyktninger inn i kommunen. I dag er det 5 personer som bor der fast, resten har flyttet på hybel med 
oppfølging fra personalet. Enheten er under nedbemanning og kommunen har lagt opp en prosess i 
samarbeid med tillitsvalgte hvordan denne nedbemanningen skal styres for å ivareta de ansatte og 
beboerne på best mulig måte. Det blir sett på jobbmulighet for de ansatte ved ledighet i de andre 
tjenesteenhetene før stillinger lyses ut. 
 
Ved nedbemanning er det ikke samme krav om å fylle kompetansen til en annen ledig stilling som 
ved ordinær tilsetting. kommunen har en forpliktelse til å finnet annet passende arbeid i slike 
situasjoner. Kompetanse består av både formell(utdanning) og uformell(erfaring) kompetanse i 
tillegg til personlig egnethet. Det har så langt vært en god prosess.  
 
Tilsyn i helse og omsorg 
HO hadde et tilsyn ang.hendelsen i Tollmoen. Den 20.02.2020 ble det gjennomført et tilsynsbesøk 
med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. I tillegg er det 
varslet et landsomfattende tilsyn innen sykehjem og hjemmesykepleie jfr. Lov om pasient og 
brukerrettigheter, «Kapittel 4 A. Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter 
seg helsehjelpen mv.». Dette er så langt ikke tidsbestemt, men er varslet at vil komme i løpet av 
2020. 
 
Vi ønsker å bli bedre på faglig oppdatering, systematikk og dokumentasjon i forhold til våre brukere 
og aktuell kompetanse for den enkelte ansatte. Til faglig ajourhold av ansatte kan vi bruke 
Kompetansebro avtalen og e-læring internt på de fleste tema. Fagansvarlige fra alle avdelingene vil 
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bli samlet for å samordne et opplegg på alle arbeidsplassene. Tiltaksplanene er et viktig verktøy for å 
dokumentere kvalitet og oppfølging av brukeren. Det ser ut som om Ringebu har en litt for høy 
terskel for å gjøre tvangsvedtak slik praksis har vært så langt. Dette ser vi på i evalueringen.  
 
Kompetanseplan 
Den planen vi har nå gikk ut 2016. På høsten 2019 gjennomførte vi en SWOT-analyse for å starte 
kartleggingen før en ny plan. Det neste kan bli å sende ut en Kahoot undersøkelse til alle ansatte. 
Kahoot består av noen spørsmål som ansatte svarer på og som kan fortelle litt om hva de ansatte selv 
mener de trenger av kompetanse for å gjøre en faglig god jobb. Planen må bl.a innholde info om hva 
Ringebu kommune som arbeidsgiver kan gi av tilskudd eller støtte i forhold til de ulike 
kompetansebehovene. 
 
Coronavirus 
Vi er inne i en bølgedal angående smitte og må forberede oss på at de kan komme en økning igjen 
utpå høsten. Fylkesmannen anslår oktober som en tid for økningen. Helse og omsorg har lagt opp 
gode rutiner for å unngå å få smitte inn i tjenesteenhetene. Det har vært godt samarbeid om gode 
rutiner for ansatte i tjenestene, skjerpede rutiner for renholdspersonalet og en varsomhetsplakat for 
pårørende ved ankomst til Linåkertunet og Ringebu omsorgssenter gjøre det vi kan får å unngå å få 
smitte inn på enhetene. Akkurat nå vil vi prøve ut alternative pårørendebesøk på Linåkertunet HDT. 
 
Kvalitets- og utviklingsplan for helse og omsorg 
Planen har vært under revidering og er nå ferdigstilt. Eldrerådet og Rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse fikk planen lagt fram i april og deretter gikk planen videre til behandling i 
Levekårsutvalget 12.mai og i Kommunestyret den 26.mai. 
 
Kvalitetsrapport for helse og omsorg 2019 
Kvalitetsrapporten arbeides med i tjenesteenhetene i forhold til å rapportere på ressursmålene som 
er satt opp for de fire satsningsområdene i Kvalitetsplanen for året 2019. Den har hatt samme høring 
som planen over og vil få samme behandling i LKU og Kommunestyret.  
 
Evaluering vedr. flytting av tidspunkt for måltider for Ringebu omsorgssenter(RES) og 
Omsorgsboligene hjemmetjenesten sør 
Disse endringene er nå i god drift og skal evalueres i løpet av våren 2020. Evalueringen legges fram 
for Levekårsutvalget og Kommunestyret. Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 
har saken til uttalelse.  
 
------------------------ 
 
Dette er en av flere infoaviser som legges ut på hjemmesida og henges opp til oppslag på alle 
arbeidsplasser innen Helse og omsorg. I tillegg til denne avisen vil tjenestelederne gi utfyllende 
informasjon på egne enheter. 
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