
 
                                                                   
 
                                                       
 
 
 
 
 
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. Økonomiplanarbeidet 
Det nærmer seg økonomiplanarbeidet, og administrativt er det ikke satt noe ramme for 2017 enda. 
Erfaringsmessig har alle enheter kuttet på gjeldende ramme så helse og omsorg må ta høyde for at dette også 
vil skje i år. Det kommer mer konkret info om dette i senere informasjonsaviser.  
 
2. Forprosjekt angående bolig for unge voksne funksjonshemmede og enslig mindreårige  
Det arbeides med å finne gode løsninger for begge disse gruppene i området der Hageskogen og Ringebu 
eldresenter ligger i dag.  Det er aktuelt med ombygging av eksisterende bygning og nybygg. Det er avsatt en 
million til oppstart av arbeidet med å etablere flere boliger for funksjonshemmede i Ringebu. Målet for dette 
arbeidet er at de skal stå innflytningsklare i løpet av våren 2018. Det arbeides også med etablering av 
botreningstilbud og avlastningstilbud for unge funksjonshemmede.  Det vil bli lyst ut eksternt en prosjektstilling 
for etablering av bofellesskap for enslige mindreårige. Kostnader til denne dekkes av tilskuddsmidler. Interne 
søkere vil bli prioritert.  
 
3. Brukerråd 
Brukerrådene har fungert i noen år nå og det er stadig endring i sammensetning i de tre brukerrådene innen 
helse og omsorg.  Både brukerrådene i Helse og mestring  og Hjemmebaserte tjenester mangler 
representanter, men også Linåkertunet har plass til to flere representanter i sitt brukerråd. Interesserte kan ta 
kontakt med tjenesteleder for å få vite mer om ordningen og deltakelse. Det er nytt felles møte for alle 
brukerrådene 3.mai så ta kontakt før denne datoen.  
 
4. Omsorg 3.0 
Omsorg 3.0 er et samarbeidsprosjekt i helseregion Sør Gubrandsdal bestående av fire kommuner, Høgskolen i 
Lillehammer og Østlandsforskning. Kommune 3.0 står for hvordan vi kan få fra dagens servicesamfunn til 
fellesskapssamfunnet. Brukeren er ikke en kunde, men en innbygger som skal bidra til fellesskapet. 3.0 er valgt 
som en del av arbeidstittelen på dette prosjektet for å vise denne endringen som vi er i. Det er valgt ut fem 
tema som det arbeides med i dette prosjektet: anvendbar teknologi, frivillighet, forebygging, 
hverdagsrehabilitering og ledelse.  Den 23., 24. og 25. mai er det ny arbeidssamling med «Stig og stein» for alle 
arbeidsgruppene. Før det har alle fem arbeidsgruppene egne arbeidsmøter. Planen er at ansatte skal involveres  
 
5. Trygghetsalarm 
Lillehammer kommune har hatt ute et anbud ang.leasing av trygghetsalarmer som har flere muligheter enn det 
eks. Ringebu sin alarmtype har i dag. Telenor Objects vant denne anbudsrunden og avtalen vil være klar i løpet 
av våren 2016.  
 
6. Lean 
Lean er en arbeidsmåte for å forbedre arbeidsmåter og tjenester på. Ringebu kommune har arbeidet med 
dette i fire år og har i dag 10 leanveiledere. Etter innspill fra leanveilederne har rådmannsledelsen ønske om å 
prøve ut forbedringstavler i organisasjonen. Alle avdelinger i helse og omsorg skal nå teste ut forbedringstavle 
som en metode for å inkludere ansatte mer i diskusjoner og gi større eierskap til forbedringer i egen enhet.  

 
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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