
 
                                                                   
 
                                                       
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
1. Høstkonferansen i Ringebu 
Dette gjennomføres som et samarbeid i helseregionen Sør-Gudbrandsdal med Ringebu som 
initiativtaker. Denne er lagt til Spidsbergseter den 10. og 11.november 2017 og invitasjon vil gå ut til 
Opplandskommuner ca 2.juni 2017.  
 
2. Kvalitets- og utviklingsrapport 2016 
Helse og omsorg har tidligere utarbeidet en kvalitets- og utviklingsplan som inneholder en årsyklus 
der det går fram at en rapport skal utarbeides og legges fram for Levekårsutvalget og 
kommunestyret. Denne kvalitetsrapporten har vært arbeidet med i alle avdelinger og blir en årlig 
rapportering som er med å styre kvalitetsarbeidet inn mot målene som er satt i planen. Dette 
arbeidet involverer store deler av helse og omsorgstjenestene. 
 
3. Bofelleskap for funksjonshemmede 
Planlegging av tilrettelagt bofellesskap for inntil 12 funksjonshemmede skal i gang i juni 2017 og skal 
etter planen stå ferdig sommeren 2018. En byggekomite skal utrede byggingen. Byggeprosessen tar 
sikte på en ferdigstillelse i 2018. En av boligene blir tilrettelagt som avlastningsbolig. Bygget er 
planlagt satt opp nord-vest for Ringebu Eldresenter. 
 
4. Ressurs- og driftsanalysen 
Andre gjennomgang av ressursbruken innen helse og omsorg viser at Ringebu kommune har endret 
tjenesteproduksjonen og drifter i dag vesentlig rimeligere enn for 3 år siden. Aktiv bruk av 
tildelingskriteriene har gitt økt bevissthet om nivå på tjenestene.  
 
5. Utredning av institusjonskjøkken 
Dette er under arbeid og LKU har i møtet sitt den 18.04.2017 gitt en tilleggsbestilling på kjøkken slik: 
«Levekårsutvalget ber administrasjonen utrede nye måltidsrutiner der middag serveres senere enn i 
dag.  I utredningen skal brukerne/pårørende involveres. Saken må ses i sammenheng med 
utredningen på kjøkkendrift og legges frem for levekårsutvalget i juni.»  
 
Funksjonen som fagansvarlig er lyst ut internt på kjøkkene og intervju vil foregå i uke 17.  
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6. Overordna turnusprotokoll 
Det arbeides med utkast til ny overordna turnusprotokoll for å samle de områdene vi sammen med 
tillitsvalgt har diskutert men som så langt ikke har vært samlet i en protokoll. Tema som er berørt der 
er eks: 

 Ferieavvikling 

 Gjennomsnittsberegning 

 Nattarbeid 

 Hviletid 

 Bakvakt 

 Overtid 

 Bytte av vakt 

 Sykepleierdekning 
 
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 

 


