
                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 
Omorganiseringen av helse og omsorg med ombygging av Linåkertunet som vi nærmer oss slutten på 
nå starta opp i 2006. Kommunestyret etablerte en prosjektkomite for å utrede tilbudet med 
institusjonsplasser for ulike pasientgrupper i kommunestyrersak 068/2006. Styringsgruppe ble 
oppretta (se infoavis nr.1 . 
 
I tillegg gjennomførte vi i 2012 en drifts- og ressursanalyse der Rune Devold var inne som ekstern 
konsulent. Han konkluderer med at Ringebu gir tjenester til for mange brukere innen pleie- og 
omsorgstjenestene. Konsekvensene av dette sammen med omorganiseringen er at vi må se på 
hvordan vi skal organisere tjenesteytingen og nivået på de. Vi har prøvd å samle det vi skal jobbe med 
framover i en oversikt som vi kaller «smarte grep».  
 
Heretter vil infoavisene bli en oppdatering av disse smarte grepene slik at du som publikum eller 
ansatt kan følge med på arbeidet innen de ulike temaene under: 

TEMA FRIST/DATO ANSVARLIG 
Omsorgstrapp: -Tegne omsorgstrapp med våre nye enheter plassert 01.04.2013 Britt Åse 
Informasjon: 
Legge informasjon på hjemmesida og Facebook sida vår om arbeidet vårt.  
 
En infoartikkel hver 14.dag. Britt Åse starter 1. og 15.mars mars deretter Berit 
1.april, Arild 15.april, Mona 1.mai osv….. fram til 31.12.2013 

 
1.mars, 
15.mars 
1.april osv 

 
Britt Åse, Berit, 
Arild og Mona 

 
 

Kjøkken RES: 
I og med at det nå er politisk avklart at kjøkken Linåkertunet og RES ikke slås 
sammen er det naturlig at kjøkken RES organisasjonsmessig fortsatt legges 
under avdelingsleder Venke Kjos. 

 
01.03.2013 

 
 
Marit 

Trygghetsplasser:  
Vi tenker etablering av to slike plasser, men vi starter med den første på 
eldresenteret 1.mars og ser behov og bruken før vi går videre.  

 
01.03.2013 
 

 
Marit/Arild 

Trygghetsalarmer: 
Vi er avventende til utbytting av trygghetsalarmer som kommer pga overgang 
fra analog til digitale alarmer.  Avtale om drift av trygghetsalarmer er den som 
vi skrev med Lom vaktsentral men som driftes av lokalmedisinsk senter på 
Otta i dag. Ingen ny avtale er skrevet. Her er det mye bra teknologi på 
markedet så vi  har mange flere muligheter som må vurderes i dag.  

 
Våren 2013 

 
Arild  

Velferdsteknologi:  
Vi etablerer dette eks. i en omsorgsbolig på Fåvang, trygghetsplassen på 
eldresenteret eller annet som et demonstrasjonsrom! Se «puls» 22.10.2012.  

 
1.april 2013 

 
Britt Åse/Arild 
Alle 

Enhetlig og helhetlig ledelse: 
I dette ligger det at de tre tjenestelederne i tillegg til å ha et selvstendig 
ansvar for egen enhet, også skal ha et fellesansvar for totaldriften innen HO 
både praktisk og økonomisk. (mål i lederavtale) 

 
Lederavtale 
2013 

 
Britt Åse m/3 TL 

Fagnettverk for avdelingsledere og fagledere: 
Videreføres slik som de er organisert i dag i arbeidet med omorganiseringen. 

 
Fra 01.03.2013 

 
Styringsgruppa 

Strategisk kompetanseplan:   

 

INFORMASJONSAVIS NR.8 

15.03.2013 

 



Justeres og ferdigstilles ved adm.behandling. Ta inn turnusopplæring. 
Fagledere konkretiserer videre:faglunsjer, fagdager – innhold i en årsplan! 

Mai 2013 mnd. Berit kaller inn 
Fagledere 

Turnus:  
Turnusgruppe innen omorganisering er i gang for å se på innspill til framtidig 
turnus. Vi har kommunestyrevedtak på å jobbe for større stillinger og vi har 
Devold-rapport som sier at vi må ha mer robuste og fleksible turnuser. 
Fagforbundet sentralt har åpnet for at de som vil kan åpne for jobbing på 
annenhver helg for å øke stilling. 
 
Turnusopplæring må i gang så fort som mulig etter 1.mars 2013. Dette blir 
grunnleggende nybegynner turnusopplæring med avdelingsleder som 
målgruppe men også tjenesteledere for at de skal ha turnusinnsikt nok i sin 
rolle. Målet er å gi nybegynnere opplæring i bruken av programmet. 
 
I tillegg skal vi kjøre en opplæring innen lovverket og praktisering av 
programmet. Målet er å kvalitetssikre at vi er innenfor lovverket, lokale 
avtaler og få en felles kultur for praktisering i det daglige – ukentlige drifting 
av turnussystem.  

 
 
 
 
 
 
 
Innen april 
mnd 2013 
1+1 dag på 
datarommet 
 
1+1 dag 
opplæring 

 
Styringsgruppa  
 
 
 
 
 
Arild Kongsrud 
organiserer 

Korttids- rehabilitering: 
Denne avdelingen er under bygging ved Linåkertunet og har 21 plasser. Derav 
2 palliasjon og 2 smitteplasser. Devoldrapporten tilsier at vi har 21 plasser for 
mye totalt i vår drift innen Helse og omsorg.  
 
Ringebu utreder 6 intermediære rehabiliteringsplasser som samarbeid for de 
fire samarbeidskommunene sørover. For ca 5 av disse plassene vil utgiftene 
bli betalt av de tre andre kommunene. Vi ser da på løsningen med å bemanne 
opp disse 6 intermediære rehabiliteringsplassene + 6 avlastningsplasser for 
Ringebu for å ta inn noe av den innsparingen Devoldrapporten viser. Når det 
blir bruk for palliasjon- eller smitteplassene bemannes de opp når det er 
nødvendig.  
 
Innbyggere med tilbud fra hjemmetjenesten: Gjelder både de som bor i egen 
bolig og de som bor i kommunal bolig. Tildelingskontoret ser på de som ligger 
på Iplos-score 1-2 og vurdere behovet. I tillegg ser vi på nye bruker og 
praktisering av kriterier og tildelingsnivå av tjenester særlig på de 
bestfungerende søkerne.  
 
Devold anbefaler å gå vekk fra en låst grunnbemanning i hjemmetjenesten og 
over på tjenester etter vedtak på hver enkelt søker når det gjelder 
heldøgnsomsorg i Tromsnesvegen og Evjevegen.  

 
Konsekvenser i 
turnuslegging 
 
 
 
 
 
 

 
Styringsgruppa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagsenter:  
Aktivitør har 100% på dagsenter plan 2 Linåkertunet og aktivitør RES har 80%. 
De bør være sammen for å få til tilbud spesielt for demente. Slik vi har det i 
dag på RES: Demensgruppe onsdag der de to aktivitørene er sammen, ene 
aktivitør til Fåvang på tirsdager. Mandag-torsdag ordinær arbeidsstue på RES. 
Mona kaller inn til møte med Arild og de to aktivitørene for å planlegge.  
 
Vi må bli mer varierte på organisering av dagopphold og type dagopphold. 

 
 
 
 
 
April 2013 
 
Sept 2013 

 
 
 
 
 
Mona kaller inn 
 
Styringsgruppa 

Avhjemling av sykehjemsplasser:  
Det betyr å gjøre om sykehjemsplasser om til heldøgns omsorgsplasser. 
Tidsløp: Åpent møte i april  
Viktig med informasjon -  eget møte med pårørende spesifikt om 
avhjemlingen i slutten av mai. Info i k.styret 28.mai? Sak til politisk behandling 
ang.brukerbetaling høsten 2013. Vi undersøker nå hvordan andre kommuner 
har gjort dette. 

 
01.01.2014 
 
Mai 2013 
Juni 2013 
 
 

Mona 
 
 
 
 
 
 



 
I Ringebu har vi i pr. 20.03.2013: 39 langtidsbeboere på Linåkertunet og 5 som 
er inne til avlastning eller rehabilitering. Vi har 32 boenheter på Linåkertunet 
så det betyr at noen bor på dobbeltrom av disse 39 langtidsbeboerne. Dette 
må vi jobbe for at skal ned til maks 32 langtidsbeboere og korttidsplasser jfr. 
info om kortids-rehabilitering over.  

 
 
 
 
 
 

Åpent møte: 
Informasjon om omorganisering og konsekvenser av Devold-rapporten med 
tema omorganisering i helse og omsorg, Devold-rapporten, omgjøring av 
sykehjemsplassene og vegen videre. 

 
April 2013 
mnd 

 
Styringsgruppa: 
Britt Åse, Berit, 
Arild og Mona 

Tildelingsarenaer pr. i dag: 
Tildelingsmøtet: Tildeler bolig innen de 32 HDO Linåkertunet og det antallet 
som skal brukes av kortids-rehabiliteringsplassene på Linåkertunet 
Boligmøte: Gjelder de 106 andre kommunale boligene 
Tildelingskontoret: Tildeler og eller skriver vedtak ang. alle tjenester unntatt: 
psykiatri, miljøterapi, ergo- og fysioterapi.  

 
 

 

Tildelingsmøte fra 01.03.2013: 
Gjennomføres hver tirsdag 13.30 på Linåkertunet-plan 4: 
Sammensetning: Lege, En tjenesteleder(går på rundgang men Mona Fæste 
Knudsen er i 2013 fram til 1.mai – Berit Aarnes fra 01.mai), repr.fra 
tildelingskontoret(Eva Barkenæs), avd.leder Hj.Sør og Hj.Nord og to 
avd.ledere fra Linåkertunet. Leder: repr.fra tildelingskontoret.  
Sekr: Berit D.Krogsveen 

01.03.2013 Enhetlig og 
helhetlig ledelse 
 
 

Tildelingskriterier: 
Tjenestenivå m/tildelingskriterier skal utarbeides. Vedlegg blir: 
kartleggingsverktøy for førstegangsbesøk og endringsmelding. 
Behandling av dokumentet i UHS og kommunestyret med høring i Rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet.  

 
Sluttbehandles 
i k.styret i juni 
2013nmnd. 
 

 
Arild og Berit 
 
 
 

Stabsfunksjoner: 
Disse er tenkt samla, men det må fysisk være en merkantilressurs til stede på 
Hjemmetjenesten Nord v/Eldresenteret. Må vurderes organisering og 
fordeling av oppgaver mellom disse.   

 
 
 

 
Styringsgruppa 

Boligsituasjon: 
Eldre: Det er behov for sentrumsnære bofellesskap som er beregna til ikke å 
være bemanna samt noen med og noen uten fellesarena. Toetasjes bygninger 
må være med heis. Dette kan gjøres som fortetting i sentrum eller nybygg. 
 
Avlastningsbolig for familier med barn med redusert funksjonsevnen har vi 
behov for. Kan en midlertidig og varig løsning være leilighet i Hageskogen? 
 
Sak utredes ang. økonomiske konsekvenser av 3 mnd.oppsigelse mellom 
kommunale boliger og ved dødsfall legges fram for UHS og Kommunestyret. 

 
Ved 
utarbeidelse 
av boligplan 

 
Marit 
 
 
 
Marit  
 
 
 
Britt Åse 

 
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 21.03.2013 


