
 

                                                                   

 

                                                       

 

 

 

 

 
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. Omorganisering/nedbemanning 

Det som ligger inne i økonomiplanen er å redusere 4,8 stilling ved å opprette ledighet på 8 plasser på 
Linåkertunet HDO. I tillegg redusere en 100% stilling som avdelingsleder og 80% stilling innenfor 
faglederkompetansen. Dette arbeides det med og hovedtillitsvalgt er involvert i tråd med avtaler. 
 
2. Demografi eldre 

Behovet for helse og omsorgstjenester i kommunen avhenger blant annet av hvor mange innbyggere 
det er i de ulike aldersgruppene. Et høyt fødselstall vil øke behovet for tjenester fra eks. jordmor og 
helsesøstertjenesten og tilsvarende vil et lavt fødselstall kreve mindre tjenester. Slik er det også i 
forhold til aldersgruppen 80 år og eldre. Ringebu har og vil de neste 5-7 årene få en nedgang i denne 
aldersgruppen. Dette betyr at kommunen vil få et noe redusert behov for tjenester og 
omsorgsboliger i denne periode for å opprettholde samme kvalitet og tilbud til innbyggerne våre.  
 
3. Ledige plasser i 2015 og 2016 

I 2015 har Ringebu kommune hatt stående 5 ledige boenheter ved Ringebu eldresenter. Bakgrunnen 
for dette er nedgang i antall innbyggere i aldersgruppa 80 år og eldre i tillegg til at kommunen må 
redusere utgiftene innen helse og omsorg. Ledighet i boenheter reduserer utgiftsnivået selv om 
kommunen også taper leieinntekter for disse. 
 
Boenhetene skal i utgangspunktet stå ledig ut 2015. Behovet i 2016 vil bestemme hvorvidt disse blir 
utleid igjen, noe som vurderes i forhold til tildelingskriteriene for helse og omsorgstjenester i Ringebu 
kommune.   
 
Det er vedtatt en midlertidig stenging av 8 boenheter ved Linåkertunet heldøgnsomsorg fra 
01.01.2016. Samtidig er volumet økt med 4 langtidsplasser ved korttidsavdelingen. Resultatet av 
dette er at Ringebu fra 2016 kan ta i bruk de 5 plassene ved Ringebu eldresenter og det reduseres 
med 8 plasser på Linåkertunet HDO. I tillegg er det opprettet 4 langtidsplasser ved 
korttidsavdelingen. Totalt sett gir dette en situasjon som er omtrent slik som i dag.  
 
4. Ingen ventelister 

Ringebu har per i dag et minimum av søkere på ventelister for tjenester og da i et begrenset tidsrom. 
Avslag skyldes at søker ikke oppfyller kriteriene for tildeling av tjenester. Ringebu kommune 
forholder seg til gjeldende lovverket og krav om helse og sikkerhet ved tildeling av tjenester.  
 

5. Informasjonssikkerhet innen helse og omsorg:  

Alle kommunene må gå igjennom 157 sjekkpunkt i forhold til informasjonssikkerhet innen 
fagområdet helse og omsorg og vurdere tiltak der kvaliteten evt. ikke er oppfylt. Dette dreier seg 
først og fremst om tema innen fagprogrammene Gerica, System-x og WinMed. Styringsgruppa består 
av tjenestelederne i helse og omsorg: Mona Fæste Knudsen, Berit Aarnes og Arild Kongsrud. I tillegg 
deltar Jan Magne Langseth og Britt Åse Høyesveen. 
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Arbeidsgruppa som så langt har arbeidet med dette består av: Rigmor Kristensen, Marit Kvernflaten 
Listad, Sigrid Catharina Lindvik, Unni Viken, Beate Gjerdingen, Ingrid Kjos Braastad og Ingjerd 
Kristiansen. Gruppa har kartlagt status og pekt på tiltak for at Ringebu skal ivareta sikkerheten på 
dette området. Dette er nå lagt inn i en handlingsplan der ansvarlig for oppfølging er satt opp. 
Tjenestelederne vil involvere alle avdelingslederne i det videre arbeidet.  
 

 

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.  

Britt Åse Høyesveen 
08.10.2015 

 
 


