
 

                                                                   
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
Måltider omsorgsboligene Fåvang: 
Flytting av middagsmåltidet på Ringebu eldresenter er i gang og det er gode tilbakemeldinger på 
ordningen. For omsorgsboligene på Fåvang ble middagsmåltidet flyttet til kl. 15.30 29.april 2019. 
Så langt har det kommet mye tilbakemeldinger som vi har justert vår praksis i forhold til. 
 
Ledere og fagansvarlig: 

 Bente Haugen slutter som avdelingsleder på Linåkertunet korttidsavdeling fra 3.juni 2019. 
Samme dato starter Ingrid Kjos Braastad som ny avdelingsleder.  

 Elise Granlien starter i 80% fast stilling på tildelingskontoret 12.august 2019. 

 Ingrid Ånsløkken blir ny kreftkoordinator for hele kommunen fra 3.juni 2019. Hun slutter i sin 
nattevaktstilling. I tillegg til kreftkoordinator har vi to kreftkontakter: Mona Skogstad og Irena 
Svelle.  

 Ida Steine starter som fagansvarlig. i Grubbegata i 86% stilling den 1.juli 2019  

 Mona F.Knudsen har siste arbeidsdag i Ringebu den 8.august.  

 Fagansvarlig på korttidsavdelingen er ikke avklart enda.  
 
Midlertidig løsning på ledighet i tjenestelederstilling: 

 Stillingen lyses ut nå i uke 20. 

 Midlertidig løsning på oppfølging av avdelingene til ny tjenesteleder blir da slik: Marit 
V.Førlandsås fortsetter oppfølging av avdelingsleder for korttidsavdelingen og følger også opp 
avdelingsleder for Linåkertunet HDO. Berit Aarnes følger opp avdelingsleder for Grubbegata og 
har husansvaret Linåkertunet. Britt Åse følger opp avdelingsleder for Linåkertunet 
ang.frivillighet(Vilmer.no) og Eldrerådet.  

 
Økonomiplanarbeidet 2019-2022: 

 Vi er i startgropa på økonomiplan 2019-2022. Første steg er administrativ innspillsfase med frist 
25.mai til økonomisjefen. Alle innspill blir informert om fra tjenesteleder til avdelingsleder som 
deretter så raskt som mulig har møter med plasstillitsvalgte. Plasstillitsvalgt har ansvar for å 
informere sine medlemmer.  

 Ved budsjettkutt som gjelder identifiserbare personer informeres de personene dette gjelder og 
deres organisasjon(dersom de er organisert) direkte av tjenesteleder.  
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Brukermedvirkning og brukersamtaler: 
Vi valgte i stedet for en skriftlig brukerundersøkelse slik vi har gjort de siste årene å gjennomføre 9 
brukersamtaler i hjemmebaserte tjenester. Dette ble opplevd veldig bra fra brukersida og kommunen 
som tjenesteyter fikk mye og nyttig informasjon som grunnlag for forbedring. Det er derfor ønskelig å 
fortsette med samme metode i 2019. Området som blir belyst gjennom brukersamtaler i 2020 er 
valgt ut til å være korttidsavdelingen, skolehelsetjenesten og friskliv. Samtalene blir gjennomført av 
de tre som hadde erfaring med brukersamtaler i 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 


