
 

                                                                   
 
                                                       
 
 
 
 
 
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» «Leve hele livet» overført nye oppgaver. 
 
Ledelse i HO 
Ingrid Rugsveen startet som tjenesteleder for Linåkertunet den 23.09.2019. Ellinor Flobakk fungerer 
midlertidig som avdelingsleder på Linåkertunet HDO fra samme dato.  
 
Psykologstilling 
Nord Fron og Sør Fron kommuner har en felles psykolog i 100% stilling. Øyer har en 100% stilling 
alene. Gausdal kommune sier at det ikke er aktuelt med noe samarbeid nå. Konklusjon er at Ringebu 
søker samarbeid med Øyer igjen. Fra 2020 prøver vi med en 20% stilling og at det kan gjøre det 
lettere å komme i gang med psykologkompetanse sammen med annen kommune. 
 
FACT-team(Flexible Assertive Community Treatment) 
Dette er et samarbeid mellom samarbeidskommunene i Gudbrandsdalen, NAV og Sykehuset 
innlandet. Det legges opp som et ambulant team som har base på Distrikts psykiatrisk senter(DPS) 
Lillhammer. Dette teamet skal være til stede i alle samarabeidskommunene i direkte arbeid med 
brukere. Igangsetting anslås til januar 2020.  
 
Velferdsteknologi 
Vi holder på å utarbeide rutiner fra noen oppdager et behov i tjeneste, kontaker tildeling, og videre 
foretar en kartlegging. Et kartleggingsverktøy er utarbeidet. Disse verktøyene brukes framover og 
evt.forbedringer gjøres underveis.  
 
Kompetanseplan 
Denne planen er under revidering og planen er å ferdigstille denne høsten 2020. Den forrige ble 
administrativt vedtatt og det legges opp til det samme også denne gangen. Innholdet er hvordan vi 
skal kunne rekruttere og beholde kompetanse i HO i forhold til de utfordringene som ligger foran oss.  
 
Grubbegata 
Signaler fra departement er at det ikke kommer flere beboere inn. I dag er det seks beboere tilbake 
på de ti plassene som bofellesskapet består av. Det betyr at vi går inn i ei tid med gradvis 
nedbemanning av Grubbegata. Som en del av strukturendringene i helse og omsorg er nå enheten 
Grubbegata fra den 23.09.2019 lagt under ansvarsområdet til Marit V.Førlandsås og fortsatt med 
Marte Haugen som avdelingsleder for Grubbegata.  
 
Når du har lest denne infoavisa kan du sende meg en mail om det slik at Britt Åse Høyesveen ser om 
dette er en nyttig  informasjon ut til ansatte.  Min e-post er: bah@ringebu.kommune.no. Takk! 
 
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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