
 

                                                                   
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
Organisering av Helse og omsorg med endringer: 
Endringene trår i kraft fra 01.04.2019, men det vil bli en overgangsordning i Grubbegata fram til 
01.05.2019. I hovedtrekk er endringene: 

 Grubbegata bofellesskap flyttes fra Helse og mestring til Hjemmetjenester 

 Korttids- rehabiliteringsavdelingen flyttes fra Hjemmebaserte tjenester til Linåkertunet 

 Miljøterapitjenesten flyttes fra Hjemmebaserte tjenester til Helse og mestring 

 Nattvaktene, merkantilt personale, kjøkken og dagsenter legges under leder der de har sitt 
oppmøtested. 

 Navneendring til: Hjemmetjenester, Linåkertunet, Linåkertunet heldøgnsomsorgsboliger, 
Linåkertunet heldøgns omsorgstjenester, Hjemmetjenesten Ringebu, Ringebu 
omsorgssenter, Hjemmetjenesten Fåvang, Linåkertunet korttidsavdeling, Tilrettelagte 
tjenester, jobb og aktivitetssenter og ergo- og fysioterapitjenesten. 

  
Det blir en markering av navneendring med kake 11.april, som er torsdag før påske. Info på 
hjemmesiden oppdateres. 
 
Fagdag Individuell plan(IP) 
Det blir fagdag den 25.april. Målgruppe er alle som arbeider tverrfaglig og brukerrettet. Kurset er for 
målgruppa i Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer kommuner. Nord- og Sør-Fron inviteres til å 
være med på fagdagen. Her er det kjente foredragsholdere som Marit Vardenær, Torstein Lerhol og 
Morten Slettmyr. Påmelding via kursweb når det blir lagt ut der. Det kommer info og påmelding ut til 
målgruppa. Påmeldingsfrist er 10.april.  
 
VilMer.no 
Kommunestyret har bevilget midler til å sette i gang portalen VilMer.no i Ringebu. Det blir først en 
kartlegging av aktiviteter som kan tilbys i Ringebu. Det kan være organisasjoner, privatpersoner eller 
andre som står bak og kan legge inn sin aktivitet eller tilbud på VilMer.no. Det er opp til den som 
tilbyr noe å akseptere om forespørselen passer på datoen som noen har gått inn og ønsket seg et 
aktuelt tilbud. Målet er å etablere en base der alle aldre kan finne et tilbud.  
 
Ansatte i Ringebu kommune og med flere vil våren 2019 bli kontaktet av representanter fra 
Vilmer.no for å få kartlagt mest mulig informasjon om eksisterende tilbud. I tillegg kan nye tilbud 
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komme opp, her det mulig å tilby andre å være med på fisketurer, møtes på biblioteket for å lese avis 
sammen, komme med besøkskatt eller være underholder. 
 
Gjerde Linåkertunet 
Borgedal bygg er nå øyeblikkelig klare med etablering av gjerde på Linåkertunet. De har satt opp en 
prøve på muren mot Tromsnesvegen, der alle kan se løsningen på hvordan dette vil se ut. Alle 
materialer vil bli levert i Royalimpregnerte materialer i farge grå. I tillegg blir det montert 5 stk. 
glassfelt med bruk av 3 stk. laminerte sikkerhetsglass i hvert felt mot veien. Arbeidet skal være 
ferdigstilt til 17.mai 2019.  
 
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 


