
OMRÅDE TILTAK FORMÅL HVEM FRIST STATUS KOMMENTAR
Felles personalmøter                        Danne vi-kultur, gjensidig 

respekt, respekt for 

beslutninger

Paula og Lill-

Britt

Årlig Videreføres 3 ganger pr år i 

2018, 2 ganger pr år i 2019. 

Administrasjon ser at det er 

en utfordring med å få 

ansatte fra hjemmebasert 

Laksefjord til å delta på felles 

møter og andre aktiviteter de 

blir invitert til. 

Det ble gjennomført 3 

personalmøter i 18, og en 

felles julelunsj. Det skal være 

felles personalmøte i slutten 

av mars og et i september 19.  

Det har vært gjennomført 

felles personalmøte vedr. 

implementering av 

velferdsteknologi i pleien, her 

var ansatte fra hj.basert 

Laksefjord med på lyd/bilde. 

Det har også vært workshop 

med utvalgte fra hver avdeling 

med fokus på 

hverdagsmestring og 

velferdsteknologi.

Hospitering Felles forståelse Paula og Lill-

Britt

Pågående Gjennomført i liten grad. Det 

skal prøves å få personell fra 

Lakseford til å hospitere i 

Kjøllefjord i løpet av 19.  

Felles turnus Ressursutnyttelse Paula og Lill-

Britt

2019 Pågående Det har vært leid inn og byttet 

på personell fra sykehjemmet 

til hj.basert gjennom 2018. På 

tross av at vi har ansatt flere, 

så er ikke grunnbemanningen 

stabil.

Gi god informasjon Rolleforståelse og 

stillingsinnhold

Paula, Lill-Britt 

og Muna

Kontinuerlig Rutiner skal systematiseres og 

settes inn i QM+. Dette er også 

fokusområde fra rådmann.

Planer / avtaler – informasjon til 

alle ansatte

Skape felles og nødvendig 

forståelse for "den andre" 

enheten

Paula, Lill-Britt 

og Muna

mai.19 Pågående Infomøter gruppevis. 

Gjennomført i Kjøllefjord , men 

ikke i Laksefjord. 
Tjenesten gis der brukeren 

oppholder seg

Kvalitet og brukerfokus Paula og Lill- 

Britt + 

medarbeidere

Kontinuerlig Innført Kvalitet og brukerfokus er noe 

som jobbes med kontinuerlig.

Hva kan vi gjøre for å styrke 

samhandling mellom 

sykehjemmet og 

hjemmetjenestene
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Hverdagskompetansedeling som 

tema på felles personalmøter og 

sykepleiemøter

Øke kompetanse i flere 

nivå, på flere steder

Paula, Lill-Britt 

og Muna + 

medarbeidere

Kontinuerlig Det gjøres innenfor ulike 

spesielle fagområder, f.eks 

lindring, psykiatri, demens og 

hverdagmesring

Eksempelvis tverrfaglige 

onsdagsmøtene 

v/sykehjemmet, samarbeid 

med legekontor, øvrige 

tjenester i helse- og 

omsorg,spesialisthelsetjeneste

n 
Øke innsats på demensomsorg 

(F.eks ABC). 

Sikre / høyne kvalitet på 

tjenestetilbudet 

Paula og Lill-

Britt + 

medarbeidere

Gjenstår et fagseminar for de 

som tok Demensomsorgen 

ABC og på Miljøperm, for å få 

kompetansebeviset.

Det vurderes kontinuerlig 

behovet for nye grupper 

innenfor demensomsorg

Plan for etterutdanning / faglig 

oppdatering

Sikre / høyne kvalitet på 

tjenestetilbudet 

Paula, Lill-Britt 

og Muna + 

medarbeidere

årlig Arbeidet med 

kompetanseklartlegging og ny 

kompetanseplan startet 

februar 2018.

Skal til behandling i 

Kommunestyret juni 19

Fadderordning, oppstartssamtale, 

snakke om ideologi, tildele fadder 

til nyansatte

Sikre god og systematisk 

oppstart, tiltrekke gode 

medarbeidere

Paula og Lill-

Britt

okt.19 Oppstartssamtale er delvis 

innført ved sykehjemmet og 

fadderordning.  

E-læring velferdsteknologi/ 

Velferdsteknologi ABC

Sikre systematisk 

opplæring av ansatte i 

forbindelse med 

implementering av 

velferdstekologi

Lill-britt, Paula 

og Simone  

okt.19 E-læring er gjennomført . 34 stk skal gjennomføre  

Velferdsteknologien ABC og 

alle skal ha tatt denne innen 

okt 2019. 

Hverdagsrehabilitering og 

hverdagsmestring

Styrke brukerens 

muligheter for 

opprettholdelse av 

funksjonsnivå så lenge 

som mulig

Lill-Britt og 

Paula

pågående To har startet på fagskole -

hverdagsmestering. Dette er 

et område som er prioritert, 

da flest mulig skal bo hjemme 

så lenge som mulig. 

Arbeidsmetoder må endres, da 

velferdsteknologi og 

hverdagsmestring går i 

hverandre. I uke 1 ble det 

startet opp med workshop 

omkring velferdsteknologi og 

hverdagsmestring, slik at alle 

får kompetanse og forståelse 

hvorfor vi ønsker å endre 

arbeidsmetoder
Lindrende pleie Sikre og høyne 

kompetansen for økt 

kvalitet innenfor lindrende 

pleie

Paula og Lill-

Britt

2019 Kommunen har mange med 

kreftdiagnoser og dermed 

viktig å få oppdatert og ny 

kunnskap for å ivareta denne 

pasientgruppen, samt lindring 

ved livets slutt. 

Kurs

Hva gjør vi for å styrke 

mobilisering og utvikling av 

kompetanse
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Ressursstyring Sette inn riktig person på 

riktig sted, samt bruke 

ressurser der det er 

behov. Tenke samdrift og 

samarbeid. Løsningene er 

omforent i ledergruppen.

Paula og Lill-

Britt

Kontinuerlig Arbeidet er igangsatt, dette er 

et kontinuerlig arbeid som 

har fokus 

Det jobbes nå naturlig med å 

se på om vi kan utnytte 

personell på tvers av 

avdelingeneved sykdom og 

andre situasjoner der en har 

behov for personale

Delegere oppgaver Å frigjøre tid til å lede ved 

å ta bort oppgaver andre 

enn leder kan utføre. Løfte 

leder fra detaljnivå

Paula og Lill-

Britt

i løpet av 2019 Det vil blir en gjennomgang av 

alle opgaver til avd.lederne i 

løpet av året for å se på hvilke 

oppgaver som kan delegeres. 

Det er delegert en del 

oppgaver som gjelder driften.

Tydelig kommunikasjon og 

tilbakemdlinger, gi ros og ris

Sikre faglig forsvarlig drift 

og myndiggjøre / 

ansvarliggjøre personell

Paula og Lill-

Britt

Kontinuerlig Har hatt fokus i ledergruppen, 

opplever at det i liten grad 

gjennomføres i enhetene

Virkemiddel: informasjons-

gruppemøter. Disse 

informasjon/gruppemøtene er 

startet og gjennomført på alle 

ansatte i pleie- og omsorg 

Kjøllefjord. Det er ikke 

gjennomført ved 

omsorgssenter i Laksefjorden

Gjennomføre 

medarbeidersamtaler

Lovkrav Paula, Lill-Britt 

og Muna

des.19 Delvis gjennomført i 18 Skal gjennomføres årlig

Bevisst personalledelse Godt arbeidsmiljø, 

samdrift og samarbeid

Paula og Lill-

Britt

Kontinuerlig Jobbes med rutiner for 

samdrift og samarbeid i 

ledermøter
Arbeide med mål / strategier / 

utvikling, evaluering muntlig 

underveis

Systematikk og 

planmessighet i arbeidet

Paula, Lill-Britt 

og Muna

Årlig Ledergruppa Tas opp i utviklingssamtaler 

ved gjennomgang av 

lederavtaler og resultatmål

3 Hva er de viktigste sakene leder 

bør bruke tiden sin på og hva 

skal til for at leder får jobbe 

med dette



Lederutdannelse/ lederutvikling Leder skal øke sin 

bevissthet i forhold til 

egen adferd og få 

forståelse for hvordan den 

virker på andre. De skal bli 

bevisst sin 

kommunikasjonsform. 

Kunne analysere og 

iverksette tiltak som gjør 

at man oppnår et bedre 

arbeidsmiljø, trygge 

arbeidsplasser og en god 

økonomi i den delen av 

sektoren de leder. 

Paula, Lill-Britt 

og Muna

 2019. Taes opp i ledersamtaler

Lederavtale for mellomledere Avklare og definere 

ansvar, resultatmål og 

gjensidige forventninger

Muna utført utviklingssamtale minimum 1 

gang pr år

Lettfattelige planer og strategier Tydeliggjøre hvilken 

betydning hver enkelt plan 

har for hver enkelt 

avdeling

Paula og Lill-

Britt

Arbeidet har startet. Det er lagt opp til at alle skal 

ha lest pleie- og 

omsorgsplanen før de kommer 

til informasjon/gruppemøte 

jfr. pkt 3

God muntlig muntlig og skriftlig 

informasjon fra leder

Forståelse for, og lojalitet 

til, gjeldende strategier

Paula og Lill-

Britt

Kontinuerlig Igangsatt av begge 

avdelingsledere

Kommunikasjon gjennom 

personalmøter

Medarbeidere tar ansvar 

for at de er oppdatert i 

Gerica på journalnotater, 

diagnoser, tiltaksplaner 

etc

Paula, Lill- 

Britt og Gerica 

ansvarlig

Kontinuerlig Gjennomført i 2018 Nyansatte vil få opplæring

Medarbeider tar ansvar for å lese 

mail, info etc

Medarbeidere Omgående Dette er tatt opp i felles 

personalmøter og i 

gruppemøter, men ser at det 

er utfordrende å få ansatte til 

å lese mail

Hvordan skal vi sikre at 

strategier og planer på viktige 

områder er kjent i 

organisajsonen
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Heldøgns omsorgsboliger For å redusere presset på 

sykehjemmet. 

Muna og 

Kommunestyr

et

I løpet av 

planperioden til 

pleie- og 

omsorgsplan 

2017 - 2021

Har ikke hjemmel til flere 

nattevakter.

Det vil bli en gjennomgang av 

nattevakter i kommunen, for å 

se om det er noen tjenester 

som kan flyttes slik at 

nattevakt kan benyttes. 

Dagsenter Arbeide etter vedtak. Ha 

gode planer for aktiviteter 

og utforme 

informasjonsbrosyre

Ansatt ved 

dagsenter og 

Lill-Britt

planperiode Plan- og brosjyre er ferdig og 

faste møter med 

kontaktperson ved 

hjemmetjenesten 

gjennomføres

Det er jobbet med evaluering 

med ansatt dagsenteret og 

hjemmetjenesten vedr. 

brukergrupper og fremtidig 

drift. Man har ikke klart å få til 

en stabil tjeneste ved 

Dagsenteret. 

Frivillighetsarbeid Legge til rette for et 

systematisk og godt 

samarbeid mellom helse- 

og omsorg og frivillig 

arbeid, for å bidra til å øke 

frivillig arbeid og redusere 

ensomhet. Skape akivitet 

og sosialt felleskap

Lill-Britt, 

Paula, ansatte 

ved 

dagsenteret, 

Muna

kontinuerlig Det har begynt et samarbeid 

med frivillige ved 

dagsenteret, som skal 

formaliseres. Sykehjemmet 

har besøksvenner. 

Dette er et viktig 

satsningsområde og det vil bli 

jobbet med for å få til et godt 

samarbeid med lag, foreninger 

og enkeltpersoner

5 Heldøgns omsorgsboliger, 

dagsenter og frivillighetsarbeid


