
                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 
Omorganiseringsprosessen innen helse og omsorg med ombygging av Linåkertunet som prosess er nå 
avslutta men vi fortsetter arbeidet videre med omstilling og oppfølging av de 12 oppfølgingspunktene 
etter drifts- og ressursanalysen. Vi har prøvd å samle det vi skal jobbe med framover i det vi kaller 
«smarte grep» og disse ligger i infoavis nr. 8 og vil bli kommentert også i senere infoaviser. 
Kommunestyret etablerte en prosjektkomite for å utrede tilbudet med institusjonsplasser for ulike 
pasientgrupper i kommunestyrersak 068/2006. Linåkertunet er nå ferdig utbygd både når det gjelder 
de 32 Heldøgnsomsorgsboligene og de 21 plassene på korttids-rehabiliteringsavdelingen.  
 

1. Styrka bemanningsvakter i ny turnus 

Avdelingslederne ønsker at styrka bemanningsvakter skal forlenges og at vi heller har færre vakter 

totalt. Turnusgruppa(dvs.avd.ledere, Alf Inge Ringen og 2 HTV) får i oppdrag å arbeide ut et forslag på 

løsning.   

 

Når det gjelder forståelsen av oppmøtested og fleksibiliteten så står det tydelig i tilsettingsbrevet 

som hver enkelt har fått og signert. For å klargjøre dette ytterligere foreslår avdelingslederne at det 

blir et felles møte for de med styrka bemanningsvakter der dette klargjøres på nytt. Styringsgruppa 

støtter avd.lederne i dette.  

 

2. Samarbeid sykepleierkompetansen på natt 

Vi har kun en sykepleier på nattvakt i dag. Dette er en svakhet i seg selv fordi et fravær av denne 

sykepleieren uansett årsak vil utløse behov for bakvaktsystem eller innleie av annen sykepleier. Dette 

er ikke lett å få til i praksis i det alle våre sykepleiere er i annen stilling fra før. Det er også uklarheter 

ang.hvordan denne ene sykepleieren kan brukes. Avdelingsledergruppa utfordres på å utarbeide 

stillingsbeskrivelse for denne.  

 

3. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester 

Eksisterende tildelingskriterier er ikke komplette. Her mangler det kriterier for tildeling av fysioterapi, 

ergoterapi, rus og psykisk helse, logoped, trygghetsplass, brukerstyrt personlig assistent, 

ledsagerbevis, parkeringsbevis for funksjonshemmede, TT-kort, dagsenter plass ved Joba, 

ansvarsgrupper og evt. intermediær plasser. 

 

Dette arbeides med en komplettering av kriteriene som kommer til behandling i politiske organ våren 

2014. Det legges opp til at saken går til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 4.juni, 

eldrerådet den 5.juni, levekårsutvalget den 10.juni og k.styret den 17.juni.  

 

Kriteriene skal evalueres innen 01.11.2014.  

 

 

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 11.02.2014 
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