
                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 
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 

Turnusen er i rute fram til 28.10.2013. Turnusen er hengt opp og skal være urørt de siste 14 

dagene før oppstart. Det ansatte jobber med nå er å forbedre denne, men beslutta endringene 

gjøres først etter den 28.10.2013. Den som henger oppe skal være urørt fram til 28.10.2013.  

 

Den nye turnusen er bygd som en storturnus og vi har nå laget en enhetsstruktur for å gi 

enhetene mulighet til å følge opp og ha kontroll både praktisk og budsjettmessig. 

Helligdagsturnusen for jula legges etter prinsippene i gjeldende avtale som går ut fram til februar 

2014. Ny avtale tar vi sikte på å framforhandle før jul og skal etablere en felles forståelse og 

grunnlag for turnusbaserte tjenester i hele helse og omsorg.  

 

2. Felles arbeidsmøte tjenesteledere, avdelingsledere, fagledere og tillitsvalgt 24.10.2013 

Her blir temaene status i omstillingsarbeidet og internkontrollsystemet i ny organisasjon. 

Internkontrollsystemet(QM+) må forbedres og bygges opp slik at vi kan ta det i aktiv bruk eks. i 

forhold til rutinebeskrivelser og avvikshåndtering både i forhold til lovverket og avvik i forhold til 

rutiner.  

 

3. Nærværsarbeidet i helse og omsorg 

Vi planlegger et møte i løpet av november med tema nærværsarbeid. Tjenesteledere i helse og 

omsorg og HTV Elisabeth Aanstad har ansvar for dagen som består av innledning v/ Isak Dybdahl, 

demo av oppfølgingssamtale og refleksjon i gruppen etter samtalen.  

 

Deltakere: Tjenesteledere, avd.ledere, hovedtillitsvalgt, plasstillitsvalgt og hovedverneombud. 

Interesserte fra Fellestjenesten inviteres.  

 

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 17.10.2013 
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