
 

                                                                   
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
Utviklings- og endringsarbeidet innen helse og omsorg (HO) vil hele tiden være et kontinuerlig arbeid. 
Samhandlingsreformen pågår fortsatt. Kommunene får i dokument som eks. «Omsorg 2020» og 
«Primærhelsetjenesten – stortingsmelding nr. 26» overført nye oppgaver. 
 
Velferdsteknologi 
Vi får Telu på besøk den 29.09.2020. De vil forelese og demonstrere aktuell teknologi for Ringebu. Vi 
ønsker å gå videre med dørsensor, kollegavarsling og sporingsteknologi. Ringebu ønsker seg 
samlinger for å få erfaringsdeling, tips og innspill til dette området. Bente Borgen blir prosjektleder 
for arbeidet. Fellesprosjektet med i helseregionen går ut 2020 og spørsmålet blir om prosjektet skal 
fortsette og i hvilken form. 
 
Helhetlig og tverrfaglig arbeid 
Dokumentasjonsrutinene våre skal styrkes. Vi går inn i et forprosjekt med kompetanseheving, søking 
av midler og evt. tilsetting av prosjektleder. Dette er et kvalitetsutviklingsarbeid som omfatter hele 
helse og omsorg og som er aktuelt i alle avdelingene våre. Vi skal styrke vårt arbeid med kartlegging, 
rutiner, prosedyrer, tildeling, vedtak, tiltaksplaner, pasientjournal og kompetanse for ansatte. 
 
Revurdering av tildelingskriteriene i 2020 
Disse settes på vent til 2021. Det er lite endringer i kriteriene, så det anses forsvarlig å avvente til 
2021. Bakgrunnen for utsettelsen er ekstraarbeidet ang. Korona epidemien som har tatt mye tid i 
tillegg til at det har vært og det er varselet flere tilsyn som tar mye tid på ledersida og i 
organisasjonen i forhold til oppfølging.  
 
Søknad om midler for å motvirke ensomhet 
Aktiviteter og besøksverter er tema for søknaden. Dette er søknad innenfor skjønnsmidlene.  
 
Sommerferieavvikling 
Ferieavviklingen har gått fint. Det ser ut som om kompensasjon for ekstravakter kan ha hatt positiv 
effekt på drifta. Ansatte har hatt oversikt over ferieavvikling på ledernivå og avdelingslederne har 
samarbeidet godt og kontaktet hverandre ved behov. Takk til alle ledere og ansatte som har sørget 
for å holde drifta så godt i gang i sommer.  
 
Korona 
Program for smittesporing (Remi) er kjøpt inn og installert. Dette verktøyet vil bli nyttig, for å få 
oversikt over hvem som har omgått hvem, for å ha en oversikt over smitteforløpene i Ringebu. 
 
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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