
 

                                                                   
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
Digitalisering m/velferdsteknologi 
Det delt ut ipad i alle avdelinger. Avdelingsledere oppfordres til å ta med ipad i avdelingsmøter for å 
vise muligheter og oppstartsbruk. HDO Linåkertunet bruker «Minmeoria» inn mot noen pasienter. 
Der kan bilder og info legges inn om den enkelte beboer/bruker. Pårørende kan lage en profil for sin 
beboer slik at de kan se info ved å logge på en konto fra et annet sted. Korrtidsavdelingen bruker nå 
ipad ved bestilling av varer. Noen bruker den også til å lese GD sammen med bruker etc. Veilederen 
kan også brukes på ipad. Demorom/smartrom har vi som arbeidsmål å få ferdig i løpet av april i år.  
 
Det er gjennomført kabling på Linåkertunet HDO og korttids- rehab.avdelingen. Det arbeides nå med 
kabling på Ringebu eldresenter.  
 
Det vurderes e-roms løsning(dvs.skjermer på hvert beboerrom) opp mot håndholdte enheter eller 
ipad på korttidsavdelingen og evt.Linåkertunet HDO.  
 
Flytting av måltider Ringebu eldresenter(RES) og Omsorgsboligene hjemmetjenesten sør 
På RES har vi sett på tidsbruken og planleggingen er i gang med sikte på oppstart 25.03.2019. I 
Hjemmetjenesten sør har kommunestyret gjort vedtak om at middagsmåltidet skal flyttes innen 
01.05.0219 og for nord innen 01.04.2019. Kommunestyret hadde ekstraordinært møte om denne 
saken tirsdag 5.mars.  
 
Organisering av helse og omsorg 
Endring av organisering har nå vært ute til høring hos fagorganisasjonene. Fristen er over og saken 
går nå til orientering i Administrasjonsutvalget den 14.mars. Det blir ikke noe endring på 
avdelingsledernivå, men det blir endringer hvilken tjenesteleder den enkelte avdelingsleder forholder 
seg til. Det er alltid en enhetlig og helhetlig ledelse som ligger til grunn i helse og omsorg. Helse og 
omsorg foretok en stor omorganisering fra 2001 som det er gjort noen erfaringer på underveis og 
nye tilpasninger og forbedringer gjøres nå. 
 
Det er et mål at hver tjenesteleder har minst to avdelingsledere under seg. Det betyr at to 
tjenesteledere har to avdelinger og en tjenesteleder har tre avdelinger.  Den som har tre avdelinger 
må ha bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger som en av de tre. Dette fordi vi anser denne 
avdelingen for å være mer kortvarig enn de andre avdelingene.  
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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, Hjemmetjenesten Ringebu,  Ringebu 
omsorgssenter, Hjemmetjenesten Fåvang, Linåkertunet korttidsavdeling, og Tilrettelagte 
tjenester. (se ellers vedlegg som viser den nye organiseringen) 

Endringene gjøres gjeldende fra 01.04.2019 (med forbehold om navneendringer som må behandles i 
navneutvalget) 

 
Ledersamling med tema kvalitetsrapport HO 
Avdelingsledere, tjenesteledere og kommunalsjef har gjennomført en todagerssamling med temaet 
Kvalitets- og utviklingsrapport for året 2018. Innholdet i rapporten ble jobbet veldig godt med og hvis 
noen har innspill underveis er det bare å ta kontakt med egen avdelingsleder for mer informasjon og 
innsikt også før rapporten er ferdig. Rapporten legges fram for kommunestyret i mai mnd.  
 
Ny som leder v/KS 
KS tilbyr nå kompetansepåfyll for ledere i kommunen i form av 3 2-dagers samlinger med teamet:  
«Å være leder i en politisk styrt organisasjon», «Å være i arbeidsgiverrollen» og «Å være leder for 
tjenesteutvikling». Det er påmeldingsfrist den 15.03.2019. 
 
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 


