
 

                                                                   
 
                                                       
 
 
 
 
 
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» «Leve hele livet» overført nye oppgaver. 
 
Ledersamling i helse og omsorg 
Kommunalsjef, tjenesteledere og avdelingsledere var samlet 11. og 12.nov 2019 for å legge retning 
for ny Kvalitets- og utviklingsplan. Hvordan skal vi lede inn i framtida ut ifra reformen «Leve hele 
livet». I tillegg vil også kompetanseplanene bli tema.  
 
Høring samboergaranti 
Det er en egen høring på å lovbestemme samboergaranti. Høringen var frist 29.november. Denne var 
til høring i eldrerådet. Sitat Listhaug: «Det kan være dramatisk å flytte fra hjem til sykehjem. På ett 
døgn forandres hele tilværelsen. Samboergaranti skal bidra til å gjøre denne overgangen enklere og 
skape større trygghet for eldre og de pårørende. Dette er å ta eldres situasjon på alvor, sier 
Listhaug.» Eldrerådet hadde ingen kommentarer til høringen.  
 
Ringebu sin praksis i dag er at det er mulig å være samboere og at begge betaler for oppholdet i slike 
situasjoner. Når plassen er tildelt til den ene må den andre være forberedt på å flytte tilbake til egen 
bolig hvis den som har fått plassen går bort.  
 
Brukerintervju i 2019 
Det er gjennomført brukerintervju på både Korttidsavdelingen og Frisklivssentralen. Linåkertunet 
HDT og et område til skal gjennomføre i 2020.  
 
Bofellesskap for mennesker med funksjonsnedsettelse 
Byggingen følger planen. Taket er på plass og alt går etter planen. Bygget skal stå ferdig i juli 2020, 
men deretter skal uteområdet settes i stand. Innflytting blir derfor etter julig 2020.  
 
Psykologstilling 
Ringebu har lyst ut etter psykolog både i 50% stilling og nå forsøkt med 20% stilling for å se om det er 
mulig å kjøpe en 20% stilling fra nabokommuner. Det har så langt ikke lykkes Ringebu i å rekrutterer 
psykolog. Det er nå sett på en digital psykologtjeneste som en siste utvei. Det er et firma som er 
under vurdering som det ser ut til at Ringebu kommune bør går inn avtale med fra 01.01.2020.  
 
 
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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