
 
                                                                   
 
                                                       
 
 
 
 
 
Utviklings- og endringsarbeidet innen helse og omsorg 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. Kvalitet og utviklingsplan for helse og omsorg 
 
Kommunestyret gjorde vedtak den 28.04.2015 i sak 035/15 et mandat for å utarbeide kvalitet- og 
utviklingsplan for helse og omsorg i Ringebu kommune. Deretter vedtok Levekårsutvalget den 
12.05.2015 i sak 019/15 en prosess for arbeidet og valgte to politiske representanter til å gå inn i 
prosjektgruppa.  
 
Stortingsmeldinger og planer som er aktuelle som bakgrunnsstoff for arbeidet med å utarbeide en ny 
kvalitet og utviklingsplan for helse og omsorg  2016-2028: 

 Melding nr. 19. Folkehelsemeldingen 

 Melding nr. 26. Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

 Melding nr. 29. Morgendagens omsorg 

 Omsorg 2020 – Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 
Når du skal lese disse så ikke start på side 1 men gå rett til kapitlet som heter «Sammendrag», les 
bare noen sider og diskuter innholdet med dine kollegaer.  
 
Den 10. og 11.juni 2015 gjennomførtes en oppstartsamling for prosjektgruppa med tiltredelse fra 
hovedtillitsvalgte. Deltakere på samlinga var 2 representanter fra Levekårsutvalget, 1 
hovedtillitsvalgt, 6 avdelingsledere, 3 tjenesteledere og kommunalsjef.  
 
Mandag 17.08.2015 kl.18.00 ble det gjennomført et personalmøte med informasjon for alle ansatte i 

helse og omsorg. Tema var:   

 styrke og utfordringer i helse og omsorg slik de ansatte vurderer tjenestene 

 hvor ser vi mulighetene til forbedringer 
 
Tirsdag 18.08.2015 ble det gjennomført et arbeidsmøte for prosjektgruppa. Tema var: 
Videre arbeid med kvalitets og utviklingsplan for helse og omsorg i lys av framtidig 
tjenesteinnretning: 

 Gjennomgang av prosjektplanen (datert 24.6) 

 Gjennomgang av statistikk (KOSTRA) 

 Status (hvordan vurderer vi denne) 

 Utfordringsbilde 

 Hvilke områder ser vi at vi har (de største) mulighetene til forbedring 
 
Tirsdag 18.08.2015 kl 18.30 ble det gjennomført en informasjonsøkt for  Levekårsutvalget. 
 
Arbeidet med planen skal gå fram til våren 2016 og ansatte, råd og utvalg blir viktig å involvere i 
arbeidet. Levekårsutvalget er styringsgruppe og prosjektgruppa består av kommunalsjef, de tre 
tjenestelederne og to avdelingsledere. To representanter fra levekårsutvalget  og to repr.fra de 
hovedtillitsvalgte tiltrer prosjektgruppa ved samlinger. Eldreråd, rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og brukerrådene er høringsinstanser og vil få en egen informasjonsøkt den 25.nov. 
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Framover er det lagt opp til involvering og arbeid med planen slik: 

 14.10.2015 kl. 18.30: Arbeid/informasjon i Levekårsutvalget 

 15.10.2015 kl. 08.00-15.00: Arbeidsdag for prosjektgruppa 

 24.11.2015 kl. 19.00: Informasjon for kommunestyret 

 25.11.2015 kl. 14.00-15.30: Informasjonsmøte for Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, Eldreråd og Ungdomsråd.  

 25.11.2015 kl. 17.00-18.30 Informasjon for de tre brukerrådene  

 25. og 26.11.2015: Arbeidsdager for prosjektgruppa 
 
Plan for 2016 blir satt opp når politisk plan er klar på slutten av 2015.  
 
 
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.  

Britt Åse Høyesveen 
18.08.2015 

 
 


