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PROSJEKTOVERSIKT

TRE STORE PROSJEKTER .

1. HDO-avdelingen 

2. Pilot velferdsteknologi (2-årig) 

3. Effektivisering hjemmetjenesten 

SEKS PÅGÅENDE PROSESSER .

4. Effektivisering kjøkkendriften 

5. Dagsenter for eldre 

6. Dagsenter hjemmeboende med demens 

7. Tverrfaglig samarbeid, hverdagsmestring 

8. Arbeidstidsordninger 

9. Revisjon av tjenestekriteriene 

Alle prosessene 
henger sammen 
og påvirker 
hverandre. 
Derfor har vi 
en samlet 
oversikt over 
alle aktivitetene. 

De fleste 
prosjektene 
er gått over i drift. 



HDO-AVDELINGEN 
• Det er funnet praktiske løsninger på det som er nytt når det gjelder 

HDO-avdelingen. Det tas løpende stilling til nye spørsmål og problemstillinger. 
Rutinene evalueres og justeres fortløpende. 

• Det er iverksatt ny turnus med redusert fast bemanning fra 20. september. 

• Her prøver vi ut bl.a. lange vakter. 

• Det er tildelt to HDO-plasser så langt. 

PILOT VELFERDSTEKNOLOGI 

• Korona har påvirket produksjonen av teknologi over hele verden. Det har ført til 
at den nye velferdsteknologien er ytterligere forsinket. Det er usikkert om vi får 
trygghetsalarmer o.a. tidsnok til å starte monteringen før jul. 

• Alle brukerne har fått brev om at de gamle alarmene vil bli byttet ut med nye. 

• Piloten i HDO-avdelingen starter heller ikke før vi får de nye løsningene. 



HJEMMETJENESTEN 

• Tilbudet om forebyggende hjemmebesøk / forebyggende samtaler 
fortsetter. Tilbudet er nå åpent for alle som ønsker slike besøk. 

• Tjenesten ønsker at pårørende er med på disse samtalene, om mulig. 

• Åpen innbyggerdag med informasjon om forebyggende tiltak og 
egenmestring, ble gjennomført den 22. september. 

• Dessverre var besøkstallet lavt i år

• Det er planer om å arrangere ny innbyggerdag til våren (mai 2022). 

• Ny turnus i hjemmetjenesten fra 30. august. 
Den ser ut til å fungere bra – og innebærer en effektivisering i tråd med 
kartleggingen som ble gjennomført i 2020. 



KJØKKENDRIFTEN 

• Den nye ordningen trådte i kraft i april i år. 

• Kosten er den samme, det er fire hovedmåltider fordelt over døgnet, 
og det gjøres individuelle tilpasninger ut fra pasientenes behov. 

• Det tredje evalueringsmøtet ble gjennomført 6. oktober. 

• Personalet i avdelingene synes dette går greit – de merker ikke vesentlige 
endringer fra tidligere rutiner. 

• Avdelingene gir kjøkkenet kontinuerlige tilbakemeldinger når det  gjelder 
maten, slik at justeringer kan gjøres fortløpende.

• Rutinene forbedres også fortløpende. 



DAGSENTER ELDRE  

• Vi tar inn nye brukere med større hjelpebehov 

• Fysioterapeuten er på plass – så alle brukere blir nå grundig kartlagt 

• Dette gir økt fokus på rehabilitering og egenmestring

• Hvilerommet er klart. En del brukere har behov for hvile i løpet av dagen. 

• Samarbeidet med NAV om arbeidstrening videreføres.



DAGSENTER DEMENS

• Lørdagsåpent er populært. 

• Torsdag kveld møtes pasienter som har god 
effekt av å være i en mindre gruppe. 

• Grillhytta ble åpnet av varaordføreren den  
24. september. 

• Det gjenstår å flytte gjerdet slik at grillhytta 
blir innlemmet i sansehagen. 

• Det er bestilt tilsvarende hytte til 
Follebutunet. Den settes opp neste vår. 
• (Forutsatt at vi får overført Korona-midlene.) 



TVERRFAGLIG SAMARBEID 

• Tavlemøtene er de konkrete tverrfaglige møtepunktene som gir: 

• tverrfaglig fokus 

• bedre samarbeid mellom tjenestene 

• gode ringvirkninger utover i tjenestene. 

• Det er lagt opp til en evaluering den 4. november 
med alle lederne, tillitsvalgte og verneombudene. 



ARBEIDSTIDSORDNINGER 

• Nye arbeidstidsordninger prøves ut. 
• Hensikten er å effektivisere driften, bruke kompetansen riktig 

og skape bedre kontinuitet i behandling og pleie av pasientene. 

• Foreløpig prøver vi ut langvakter. 

• Prosess for å vurdere andre typer alternative arbeidstidsordninger 
videreføres, også inn i 2022. 

• Gausdal ønsker å delta i et KS-nettverk hvor dette er tema. 
• «Rusta for framtida? – Innovativ bemanningsledelse». 

• Der vil vi lære av de som har prøvd alternative arbeidstidsordninger, 
samt få bistand til å gjennomføre et arbeid i egen kommune. 



TJENESTEKRITERIER 

• Det jobbes med kriteriene for de tre typene omsorgsboliger 
som vi nå har: 

• Omsorgsboliger – omsorgsbolig uten fast bemanning 

• Bofellesskap – omsorgsbolig med fast bemanning på dag og kveld 

• HDO-boliger – omsorgsbolig med fast bemanning hele døgnet  
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