Evaluert og revidert handlingsplan "Opptur" 2013-2015 - Vedlegg til sak 11/ 00403-12

Aktivitet

År

Frist

Fremdrift

Status

Kontinuerlig arbeid med mål, visjon og verdier. Det
har gjennom prosjektarbeidet "Vi i Gran" arbeidet i
hele organisasjonen med verdiord som den enkelte
ansatt skal kjennetegnes ved. Det som ble valgt var
verdiordene "Raus - Proff- Praktisk".

Fortsetter med
implementering

Ansvarsavklaring og samarbeid
1. Forståelse og praktisering av verdigrunnlag.

2011-2015

2. Forslag til serviceerklæringer for de ulike tjenestene. Overordnet
serviceerklæring behandles politisk.

31.12.2011 Overordnet serviceerklæring og tjenestenivå er
godkjent i sak 28/12

3. Avslutning av opptrapping av Tildelingsenheten med det resultat
at all saksbehandling og tildeling av fremtidens pleie- og
omsorgstjenester skjer der.

01.01.2012 Alle tjenester som det skal skrives vedtak på,
saksbehandles og tildeles av Tildelingsenheten i
samarbeid med tjenesteområdene.
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Aktivitet

År

Frist

Fremdrift

Status

Evalueres årlig

Aktiv omsorg og forebyggende arbeid
1. Oppdatering av oversikt over eksisterende dag- og
aktivitetstilbud i kommunen

2011-2015

Årlig gjennomgang og følges opp i avdelingene

2. Tema: ”Aktiv hverdag for beboere ved sykehjemmene”

2011-2015

I et samarbeid mellom avdelingen, frivillige organisert Evalueres årlig
gjennom Frivilligsentral og egne aktivitører,
utarbeides det aktivitetskalender på alle
sykehjemsavdelinger.

3. Tema: ”Aktiv hverdag for yngre mennesker med
funksjonshemminger”

2011-2015

Gjennom et samarbeid med Frivilligsentral og aktivitør Evalueres årlig
fra kommunen er det brukerstyrte, faste møter
ukentlig på dagsenteret til Frivilligsentral. Tiltaket bør
gjøres bedre kjent for aktuelle brukere.

4. Opprettholde stillingen som Frivillighetskoordinator for å ha et
godt samarbeid mellom frivillige og kommunen.

2011-2015

Stillingen som Frivillighetskoordinator i 100 % bestod i
2 år. Koordinator hadde kontor på Frivilligsentral.
Koordineringen gjøres nå direkte gjennom
seksjonslederne.

5. Utrede ”dagtilbud for hjemmeboende og beboerne på
sykehjemmene og sentrumsnært dagtilbud for hjemmeboende”.

2011-2015

30.06.2012 Hjemmeboende får tilbud om dagsenteraktivitet. Det
er ikke utredet sentrumsnært dagtilbud ennå. Vil
komme som en del av det nye Helsehuset i Gran
sentrum.
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Aktivitet

År

Frist

Fremdrift

6. Utrede og iverksette forslag til nye tilbud og tiltak ved Psykisk
helsesenter i Haugsbakken 5.

2011-2015

31.12.2012 Ivaretas av Seksjon psykisk helse med bidrag fra
brukerne. Tilbud og tiltak til denne brukergruppen må
ha en stor grad av brukermedvirkning for å lykkes.
Tilbudene er på plass i nytt dagsenter ved
Haugsbakken.

7. Utrede forslag til nye tilbud og tiltak for innvandrere.

2011-2015

01.01.2012 Helsesøstertjenesten har utarbeidet nye retningslinjer
og program for ivaretakelsen av nye flyktninger og
innvandrere.
Ellers inkluderes de gjennom det normale
aktivitetstilbudet i skole, kultur og det frivillige liv.

Aktiv omsorg og forebyggende arbeid
forts.

8. Utrede forslag til en transportordning i samarbeid med frivillige.

31.12.2011 P.t bistår frivillige fra Frivilligsentral med
transportoppdrag.
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Aktivitet

År

Frist

Fremdrift

Status

Arbeidsmiljø, kompetanse og organisering
1. Gjennomføring av prosjekt Medarbeiderskap i avd. Skjervum
bofellesskap og evaluering

31.12.2012 Prosjektet er overført til Hjemmetjenesten Gran.

2. Vurdering av innholdet i nærværsprosjektet i forhold framtidige
omsorgstjenester

2011-2015

3. Utarbeide konkret forslag til plan for å rekruttere og beholde
kompetent personell – inkludert kompetanseutvikling for
omsorgstjenestene for perioden 2010-2015

2011-2015

Gjennomført

Kontinuerlig arbeid med å ha et godt arbeidsmiljø og
bedre nærværet på avdelingene. Det er av stor
betydning for å ha kvalifiserte arbeidskraft.
Prosjektperioden for Nærværsprosjektet ble avsluttet
31.12.11. Et nytt prosjekt etableres som et samarbeid
mellom Lunner- og Gran kommunerog Hapro.
Forprosjekt starter høsten 2013.
Nødvendig og riktig kompetanse har betydning for
nærværet og må sees i sammenheng med oppfølging
av kompetanseplanen.
31.12.2012 Kompetanse- og rekrutteringsplan utarbeidet for
perioden 2010-2012. Godkjent i K-sak 74/10. Ny
kompetanse- og rekrutteringsplan utarbeidet for
perioden 2013-2015 er godkjent i k-sak 26/13.

4. Gjennomføring av pilotprosjekt – uønsket deltid og bruk av
vikarpool

Utarbeidet sak til politisk behandling - kommer opp
Oppstart av
høsten 2013. Nedsettes prosjektgruppe for etablering prøveprosjekter høsten
av prøveprosjekt ved ulike avdelinger. Arbeidsgruppe 2013
er etablert med tillitsvalgte. Dette krever vilje fra så
vel arbeidsgiver, arbeidstakere og fagforeningene.
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Aktivitet

År

Frist

Fremdrift

Status

Arbeidsmiljø, kompetanse og organisering forts.
5. Arbeide aktivt med arbeidsmiljørelaterte tiltak

2011-2015

Kontinuerlig del av HMS og IA arbeidet i virksomheten Kontinuerlig arbeid

6. Styrke hjemmetjenesten for å imøtekomme økningen av antall
2011-2015
brukere og hindre langvarig institusjonsinnleggelse. Direkte satsing
på hverdagsrebailitering.

Det overføres stillinger fra sykehjem til
hjemmetjenesten for å imøtekomme økningen av
antall brukere og deres behov for mer spesialiserte
tjenester. Hverdagsrehabilitering vil bli
satingsområdet videre. Innsatsteamet vil bistå
hjemmetjenesten for å gi den enkelte nødvendig
oppfølging, hjelp og støtte til å leve lenger i eget liv.
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Aktivitet
IKT-verktøy

År

1. Planlegge og gjennomføre opplæring av ansatte i sentrale IKTverktøy og følge IKT - opplæringsplan

2011-2015

Frist

Fremdrift

Status

Opplæringsplanen for IKT er implementert med
kompetanseplanen. Planen følges.

Kontinuerlig

2. Opplæring av ansatte i sentrale IKT-verktøy og gjennomføring av 2011-2015
øvrige strakstiltak

Se over

Kontinuerlig

3. Nærmere utredning av de langsiktige tiltak og andre tiltak med 2011-2015
forslag til gjennomføring av tiltakene, et forslag til strategi i forhold
til videre innføring og bruk av IKT og ny omsorgsteknologi.

Gran kommune følger nøye med på utviklingen av ny Kontinuerlig
omsorgsteknolgi. Teknologien ønskes tatt i bruk etter
hvert som det vurderes som faglig og økonomisk
forsvarlig. Må ses i sammenheng med prosjektet Vi i
Gran

4. Beslutninger av forslag til strakstiltak, langsiktige tiltak og strategi 2011--2015

SFI

.

30.06.2010 For å møte nye krav og nytt lovverk vil det være
nødvendig med ulike tiltak. Det er en løpende
vurdering i virksomheten. Forslag til strakstiltak,
langsiktige tiltak og strategi må avstemmes mot
beslutninger som følger av Samhandlingsreformen.

Side 6 av 12

Kontinuerlig

Evaluert og revidert handlingsplan "Opptur" 2013-2015 - Vedlegg til sak 11/ 00403-12
Aktivitet

År

Frist

Fremdrift

Status

Annet
1. Fullføre arbeid med økonomistyringsmodell

Den endrede organisasjonsstrukturen med å rendyrke Ses i sammenheng med
institusjonstjeneste og hjemmetjeneste, gjør det mulig prosjektet Vi i GranSFI.
å følge utviklingen av ressursbruken.
Virksomheten har hatt fokus på økonomistyringen i
den enkelte avdeling og avd.lederne har tatt i bruk
ulike rapporteringsverktøy. Det arbeides med å lage
gode statistikker for bruk i rapporteringene.

2. Opprette egen gruppe for informasjons- og
kommunikasjonsarbeid for perioden 2009-2015

3. Bruker, - pårørende og innbyggerundersøkelse

2011-2015

4. Møter i eldreråd og råd for funksjonshemmede

2011-2015

31.12.2011 Gruppen er nedsatt og påbegynt arbeidet, planen er
ikke ferdigstilt. Det er gjennomført en undersøkelse
blant de ansatte i helse og omsorg.

Iverksatt

31.12.2012 Undersøkelsen er gjennomført i februar 2010 for
institusjoner og hjemmetjeneste. Gjøres hvert 2. år

Gjennomført

5. Gi innspill om framtidens omsorg til revisjon av Samfunnsplan
2007-2019
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Møteplanen følges og det informeres om aktuelle
saker

Kontinuerlig

Innspill ble meldt inn i den pågående prosessen

Videreføres
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Aktivitet

År

Frist

Fremdrift

Status

Utbygging av omsorgsboliger og institusjonsplasser,
rehabilitering og nybygg
1. Prosjektering av bygging av nye boliger for 10 personer med
oppstart høst 2009

2011

8 mindre omsorgsboliger etablert i Nordre Ålsveg. Det Innflyttet våren 2012
er etablert base for heldøgns omsorgstjeneste på
stedet som betjener 11 enheter

2. Bygging av nye boliger for 10 personer med oppstart høsten
2010

2014

I k-sak 92/13 ble det vedtatt at de 4 enhetene skulle Ny behandling høsten
utredes videre for bygging på tomtene "Emse" eller
2013
"Bråtan". Saken vil komme til ny behandling til høsten
2013.

3. Prosjektering av riving og nybygging av nytt psykisk helsesenter, 2011-2012
Haugsbakken 5

2012

K-sak 20/11. 7 nye omsorgsboliger er oppført i
Ferdigstilt og delvis
Haugsbakken i tilknytning til de andre
innflyttet 2013
omsorgsboligene. Senteret har heldøgns tjeneste. Det
er opprettet et dagsenter.

4.Prosjektering , ombygging og nybygging av Skjervum helse- og
omsorgssenter

2011-2015

Oppstart
prosjektering
høsten
2011
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Skjervum helse- og omsorgssenter selges. Prosjektet Overført andre
er for det nye sykehjemmet samlokalisert med
prosjekter
Helsehus - se egen aktivitet.
Ombygging til omsorgsboliger ivaretas gjennom
utbygging på Marka (Markadumpa og Marka helse- og
omsorgssenter.
Mulig fremtidig løsning med omsorgsboliger i nærhet
til Helsehuset i Gran sentrum.
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Aktivitet

År

Frist

Fremdrift

Status

Utbygging av omsorgsboliger og institusjonsplasser,
rehabilitering og nybygg forts.
5. Ombygging og nybygging ved Marka helse- og omsorgssenter

2013-2018

6. Videre prosjektering av nybygg av boliger for X personer

2013-2018

2018

Rehabilitering av av eksisterende avd. 1 og 2 på Marka Videreføres
helse- og omsorgssenter. Rive den eldste
murbygningen og etablere et nytt servicesenter
bestående av:
Administrasjon , servicefunksjoner, kafé og dagsenter i
1. etg og omsorgsleiligheter over 2 etasjer. Eventuelt
omgjøring av avd. 3 til omsorgsboliger.
Rehabilitering av nåværende bygningsmasse på
avdeling 1 og 2 kan starte opp tidligere

Tas som en del av Boligsosial handlingsplan som
sluttbehandles i sept 2011. Likevel en kontinuerlig
prosess. Budsjettmidler er lagt inn i 4 års perioden

Side 9 av 12

Behandles som en del av
Boligsosial handlingsplan
og videreføres årlig
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Aktivitet: Boligsosial handlingsplan

År

1. Nærmere gjennomgang av boliger, boligbehov og arealer for
vurdering av videre prosjektering av nybygg av boliger

2011-2015

2. Videre prosjektering av nybygg av boliger for X personer

2011-2015

Frist
2011

Fremdrift

Status

"Boligsosial handlingsplan" vedtatt i k-sak 94/11
"Boligsosial
Bygging av omsorgsboliger som tidligere lå i
handlingsplan". Vedtatt
handlingsplanen i "Opptur" blir nå ivaretatt gjennom K-sak 94/11
Boligsosial handlingsplan. Det er avsatt 10 millioner
årlig til bygging av omsorgsboliger i
økonomiplanperioden.

En del av Boligsosial handlingsplan som
sluttbehandles i sept 2011. Likevel en kontinuerlig
prosess. Budsjettmidler er lagt inn i 4 års perioden
med 10 mill årlig.
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Behandles som en del av
Boligsosial handlingsplan
og videreføres årlig

Evaluert og revidert handlingsplan "Opptur" 2013-2015 - Vedlegg til sak 11/ 00403-12
Aktivitet:
Samhandlingsreformen og samarbeid med Lunner
kommune

År

Frist

Fremdrift

Status

Viser til K-sak 69/12, 112/12, 4/13 og 91/13 om
Samhandling med Lunner for å løse
Samhandlingsreformens utfordringer.
I K-sak 91/13 ble det nye sykehjemmet valgt lagt til
Gran sentrum i tilknytning til Helsehus. Prosjektering
er i gang. Revidering av kommunedelplan og
reguleringsplan for området er i gangsatt.
Det prosjekteres bygd et sykehjem med 60 plasser, et
IMA med 20 plasser hvor av 7 er Lunners andel, et
kommunalt legekontor for Gran og et LMS for
spesialisthelsetjenesten.
Bygget vil også huse et dagsenter, kjøkken/ kantine og
barrierevaskeri.

Når detaljprosjektering
er ferdig vil saken
komme til ny behandling
i k-styret

Gran kommune har etablert ordningen på avd. 2 på
Marka og Lunner vil fra 1. september 2013 kjøpe
øyeblikkelig hjelp døgnplasser av Gran kommune.
Ordningen vil da utvides til å gjelde 3 plasser.

Avtaler utarbeides

Helsehus
1. Helsehus - Utbygging av et Lokalt medisinsk senter (LMS) og
intermediæravdeling (IMA) i samarbeid med Lunner kommune og
nytt sykehjem for Gran kommune

Øyeblikkelig hjelp - døgntilbud
Lunner og Gran komune skal i påvente av etablering av IMA søke
samarbeide om etablering av kommunalt øyeblikkelig døgnopphold
2013
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Aktivitet:
Samhandlingsreformen og samarbeid med Lunner
kommune forts.

År

Frist

Fremdrift

Utrede forslag til mulige samarbeidsformer med
Lunner kommune:
2013

2014

K-sak 91/13
Prosjektet etableres og sluttføres høsten 2013

2013

2014

K-sak 91/13
Prosjektet etableres og sluttføres høsten 2013

2013

2014

K-sak 91/13
Prosjektet etableres og sluttføres høsten 2013

2013

2014

K-sak 91/13
Prosjektet etableres og sluttføres høsten 2013

2013

2014

K-sak 91/13
Prosjektet etableres og sluttføres høsten 2013

2013

2015

K-sak 91/13
Prosjektet etableres og sluttføres høsten 2013

2014

2014

k-sak 91/13
Prosjektet etableres i 2013 og sluttføres høsten 2014

1. Rehabiliterings team

2. Lindrende behandling

3. Demens

4. Psykisk helse team

5. Felles hjelpemiddellager

6. Felles barrierevaskeri

7. Matproduksjon til hjemmeboende
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