
                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 
Omorganiseringen av helse og omsorg med ombygging av Linåkertunet som vi nærmer oss slutten på 
nå starta opp i 2006. Kommunestyret etablerte en prosjektkomite for å utrede tilbudet med 
institusjonsplasser for ulike pasientgrupper i kommunestyrersak 068/2006. Linåkertunet er nå ferdig 
utbygd både når det gjelder de 32 Heldøgnsomsorgsboligene og de 21 plassene på korttids-
rehabiliteringsavdelingen.  
 
I 2012 gjennomførte vi en drifts- og ressursanalyse der Rune Devold var inne som ekstern konsulent. 
Han konkluderer med at Ringebu gir tjenester til for mange brukere innen pleie- og 
omsorgstjenestene. Konsekvensene av dette sammen med omorganiseringen er at vi må se på 
hvordan vi skal organisere tjenesteytingen og nivået på den. Vi har prøvd å samle det vi skal jobbe 
med framover i det vi kaller «smarte grep» og disse ligger i infoavis nr. 8 og framover.  
 
 

1. Ny turnus - status 

Pga mange innspill til ny turnus der eks.noen ansatte har takket nei til økt stilling gjennom de styrka 
bemanningsvaktene på 5t trenger turnusgruppa mer tid for å få i gang en ny turnus for hele 
kommunen. Styringsgruppa velger å øke disse dagvaktene til 6,5t og gir alle ansatte en ny mulighet til 
å takke ja til tilbudet som sendes ut i begynnelsen av september.  
 
Styringsgruppa ber turnusgruppa om å følge opp innspillene og legge opp til oppstart av ny turnus 
28.oktober 2013. Avdelingslederne vil legge opp til informasjonsmøter med ansatte som har fått 
tilbud om kortvakter i den nye turnusen.  
 
2. Ny organisering 

Den nye organiseringen er i gang og vi vil gjøre oss erfaringer med den framover. Den ene 
faglederstillingen ved Linåkertunet er blitt ledig og vil bli lyst ut. 
 
3. Linåkertunet – offisiell åpning og åpen dag 

Det blir offisiell åpning av Linåkertunet den 26.sept. kl.15.00.  
Det blir også åpen dag lørdag 12.oktober kl. 12.00-17.00. 
 
4. Korttids-rehabiliteringsavdelingen 

Denne er tatt i bruk og vi har bemannet opp 12 plasser. Dette er gjort fordi vi nå tildeler etter de nye 
vedtatte kriteriene. Dette betyr at vi kartlegger behovet hos hver enkelt søker av tjenestene før vi 
tildeler. Konsekvensen av dette er at vi i dag har behov for ca 12 plasser på denne avdelingen.  
 
5. Dagtilbudet  

Det arbeides med å utvikle dagtilbudet både på Linåkertunet og Ringebu eldresenter. Dette må ses i 
sammenheng med det helhetlige omsorgstilbudet. Arbeidsgruppa består av Berit Nylende, Karen 
Marie Ånsløkken, Arild Kongsrud og Mona F. Knudsen. 
 
6. Vaskeriet på Ringebu eldresenter og sjåføroppgavene 

Vi ser på en annen løsning der eks. J.o.b.a kan komme inn og bidra med å løse disse oppgavene.  
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7. Terapeutisk enhet 

Denne består av fysio- og ergoterapeuter og flytter i uke 36 fra Ringebu helsesenter opp til 
Linåkertunet. Her vil de få bedre plass og en mer hensiktsmessig plassering. Fysioterapeut som 
jobber med barn og unge  vil fortsatt ha tilholdssted på Ringebu helsesenter.  
 
8. Nyansettelser 

Det er tilsatt ny sykehjemslege. Hun heter Ingrid Hokstad og starter opp 9.september i 50% stilling. 
Dette vil gi økt sykehjemslegeressurs og bedre tjenester til beboerne på Linåkertunet.  
 
Anne Mette Storhaugen starter 23.september opp i ledig merkantil ressurs på Linåkertunet. 
 
Marie Flyen Brandstad er tilsatt som ergoterapeut med arbeidsoppgaver bl.a. i forhold til ny 
korttids/rehabavdeling. Hun starter 2.september.  
 
Frisklivsveilederen starta opp den 12.august i 100% stilling. Hun heter Nina Kristin Tvetene og er 
daglig leder ved Freskus. Freskus åpner 23.september. 
 
 
 
 

Dette er en av flere infoaviser som legges ut på hjemmesida og henges opp til oppsalg på alle 
arbeidsplasser innen Helse og omsorg. I tillegg til denne avisen vil tjenestelederne gi utfyllende 

informasjon til ansatte i egen enhet. 
 

Britt Åse Høyesveen 26.08.2013 


