
 

                                                                   
 
                                                       
 
 
 
 
 
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. Organisering av helse og omsorg 
Helse og omsorg foretok en stor omorganisering fra 2001 som det er gjort noen erfaringer på som 
gjør at justeringer må vurderes. Det blir sett på organisering av kjøkkentjenesten, dagsentertilbudet, 
nattvakt- og miljøterapitjenesten. Saken er til høring i organisasjonene.  
 
2. Turnus 
Ringebu og programleverandøren arbeidet med å tilrettelegge programvaren for å lage en 
storturnus. Nå har Notus(Wisma som leverer programvarene) gjort endringer som skal imøtekomme 
vårt ønske om å ha alle turnusene samla. Det gjør at avdelingslederne får bedre oversikt til å kunne gi 
ansatte flere vakter for de som ønsker det uten at det er i strid med reglene.  
 
3. Kvalitetsrapport 
Kvalitetsrapport for 2017 behandles i kommunestyret 30.oktober. For 2018 må vi starte med 
rapportering enda tidligere fordi rapporten for 2018 skal behandles i kommunestyret i mai 2019. Det 
betyr høring i april og da må saken være klar i løpet av mars 2019. Avdelingslederne skal arbeide med 
rapporten underveis og foreløpig på en samling 27. og 28.november 2018 samt en heldag i januar 
2019.  
 
4. Ipad/nettbrett i avdelingene 
Det er planlagt nettbrett/ipad til alle avdelinger og på noen steder flere fordi avdelingen er fysisk 
spredd på flere bygg. Disse skal være til stede på avdelingen og tilgjengelig for alle ansatte. I tillegg til 
generelt programvare skal det vurderes en mulighet til å skrive rapporten og evt. ha en 
hjemmekontorløsning slik at ansatte kan lese mail, gå inn på compilo, K-bygg, veilederen og VAR. 
Gerica kan også være aktuell. IKT arbeider med å se på innholdet og nettbrettene er satt i bestilling.  
 
5. Gode pasientforløp 
Det arbeides regionalt med gode pasientforløp og i regi av KS. Vi har også ei lokal gruppe som har 
representanter fra hjemmebaserte tjenester, HDO og korttids-rehab.avdelingene. Siste samling er 5. 
og 6.desember 2018.  
 
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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