
 
                                                                   
 
                                                       
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
1. Compilo 
Det innføres nå et nytt kvalitetssystem, Compilo som åpner opp for gode muligheter for statistikk. 
Alle ansatte blir brukere av dette systemet, og Fellestjenesten vil sørge for at det blir laget «et bilde 
for bilde» brukerdokumentasjon for hvordan avvik legges inn. Denne henges opp ved siden av pc på 
vaktrommene. Det skal vurderes om eks. uhell og uønsket atferd skal meldes i Compilo, men dette 
må først klareres i forhold til eks.personvern.  
 
2. Kvalitetsrapporten for 2017 
Kommunalsjef, 2 tjenesteledere og 5 avdelingsleder har hatt samling onsdag 14.mars. Hovedtemaet 
for samlinga var kvalitets- og utviklingsrapport for året 2017.  
 
3. Tilsettinger 

 Bente Haugen har fått tilbud om tilsetting som avdelingsleder for hjemmetjenesten sør og 
korttids- rehabiliteringsavdelingen.  

 Tjenesteleder hjemmebaserte tjenester, Marit Førlandsås tiltrer stillingen som tjenesteleder for 
de hjemmebaserte tjenestene 14.mai 2018. 

 Marte Haugen tiltrer avdelingslederstillingen bofellesskap for enslige mindreårige 16.april 2018. 
 
4. Frivillighet 
Det er etablert et samarbeid mellom Ringebu kommune v/TL Linåkertunet HDO og leder av 
Frivillighetssentralen om utvikling av frivillighet på nye områder i Ringebu. Det har vært et møte med 
kommune og frivillighetssentralen og det er lagt en møteplan fremover. Interesserte bes ta kontakt 
med Line Høyesveen på frivillighetssentralen tlf.95904947  eller evt. Mona F.Knudsen tlf 95283063.  
 
5. Innføring av Evondos 
Hjemmetjenesten Nord har fått 5 multidosedispensere som skal ut til forskjellige brukere. En del 
ansatte har fått opplæring i bruken og en av de fem vil i en periode være tilgjengelig for ansatte slik 
at de kan trene på bruken. Vi håper at en slik innføring vil medføre økt egenmestring, sikkerhet og 
fleksibilitet for brukeren. Tjenesten kan også få mulighet til mer fleksibilitet og bruk av ressurser til 
økt behov hos andre brukere. Hjemmetjenesten sør skal prøve ut TRYGGI som er en pårørende app.  
 
FACT-team 
Det er i gang et arbeid angående nye arbeidsmåter inne rus og psykiatri som kalles FACT. Det handler 
om å gi helhetlige tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser. Dette kommer i stand som en 
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del av samhandlingsreformen der flere oppgaver overføres til kommunen. Det er et stort fokus på 
brukermedvirkning. Brukerrepresentanter får her tittelen erfaringskonsulent 
 

 
6. Flytting av KAD plassene 
KAD er en forkortelse på kommunale akutte døgnplasser. Lillehammer kommune som vertskommune 
har som mål å flytte disse fra Lillehammer helsehus til den nye legevakten. Målet er at 1.juni 2018 
skal de værer på plass på legevakten på sykehuset. Ringebu bruker disse plassene for lite og det 
arbeides aktivt med dette fra både vårt tildelingskontor og fra legene ved kommuneoverlege. 
 
7. Journaler og lesing 
Det kommer nå en ny pasientvernlov fra 25.mai som skjerper bruk og tilgang til bl.a pasientsystem. 
Dette gjelder også oppbevaring av papir med konfidensielt innhold. Her må det regnes med tilsyn i 
nær framtid. Ansatte som bruker Gerica systemet har definerte roller som gir deg adgang til en 
begrenset pasientgruppe. Vi vil nå ha en gjennomgang på andre pasientjournalsystem for å se på 
tilgang og bruk.  
 
8. Digitaliseringsprosjektet 
Ringebu har to grupper som jobber med digitalisering i helse og omsorg. Her er de fleste tjenestene 
representert. En gruppe går på det overordna prosjektet som går i hele kommunen. Den andre 
gruppa går på digitalt tilsyn. Disse vil bli slått sammen til en gruppe for å koordinere begge områdene 
på en bedre måte. De som kan være aktuelle i gruppa er: Alf Inge Ringen, Katarina Bagge Stormo, 
Tone Heggelihaugen, Tone Kristin Solhjem, Stine Lien Toftstuen, Andreas Egeberg, lederrepresentant 
og Tove Nilsen. Tjenestelederne arbeider med sammensetningen.  
 
 
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. 

 
Britt Åse Høyesveen 


