
 
                                                                   
 
                                                       
 
 
 
 
 
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. Omsorg 3.0 og hverdagsrehabilitering 
Det er søkt om midler til å fortsette utviklingsarbeidet og få til en felles implementeringsstrategi for 
de fire involverte kommunene Gausdal, Øyer, Lillehammer og Ringebu i forhold til disse 4 områdene. 
Ringebu har fått 150.000 på temaet hverdagsmestring. I tillegg skal Ringebu ha ansvar for 
videreføring av omsorg 3.0 i neste fase vil bestå av ledelseskompetanse og fagdager.  
 
2. Høstkonferansen 
Det arbeides med muligheten for en høstkonferanse på Spidsbergseter 10. og 11. oktober 2017. 
Dette er en utviklingskonferanse for Oppland og evt. andre. Målgruppen er ledere og politikere i 
kommunene. Dette gjennomføres som et samarbeid i helseregionen Sør-Gudbrandsdal med Ringebu 
som initiativtaker.  
 
3. Brannløftet 
MGB har søkt og fått midler til å samarbeide med helse og omsorg ang. forebyggende tiltak for eldre 
hjemmeboende. Fase 1 er utredning og kartlegging og vil foregå  ut august 2017. Etter det blir det en 
ny søknad om midler for å effektuere tiltak. Dette er et samarbeid i Midt-Gubrandsdal og Alf Inge 
Ringen vil på vegne av de tre kommunene arbeide sammen med brannvesenet om dette.  
 
4. Bosetting av enslig mindreårige flyktninger 
Det er så langt bosatt tre personer. Turnusen for boligen har noen lengre vakter enn det som er 
vanlig i helse og omsorg. Dette gjør det litt vanskeligere å kombinere deltidsansatte fra andre 
turnusområder i kommunen fordi start og slutt på vaktene ikke stemmer pga. ulik vaktlengde. 
Ringebu kommune har fått varsel om at de sju siste personene sannsynligvis blir bosatt innen august 
mnd. i år.  
 
5. Vurdering av gjenåpning av plasser på Linåkertunet HDO 
Levekårsutvalget(LKU) ba i septembermøtet sitt om en vurdering av å åpne opp igjen 4 plasser på 
Linåkertunet HDO. Denne utredning er gjort og LKU fikk en orientering på møtet sitt den 08.11.2016. 
Hovedlinjene i den orienteringen LKU fikk var synliggjøring av fem alternativer til å løse behovet for 
plasser til brukere med demens. Det er tegn som tyder på at dette kan være et midlertidig behov så 
det blir viktig å velge et alternativ som ivaretar en fleksibel løsning ved endring av behov både opp og 
ned i behov. Kommunestyret behandlet denne saken i møtet sitt den 13.des og besluttet midlertidig 
åpning av 3-5 plasser fra 01.01.2017. Dette ble forlenget ut året i kommunestyret den 25.april.  
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6. 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.  
 
7. 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. 
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