
 Oppstart av nye arbeidsgrupper, OU-prosess 
I løpet av mai starter tre nye 
arbeidsgrupper. To arbeidsgrupper har 
revidert sine mandat og gjenopptar 
arbeidet. Det er nå 13 arbeidsgrupper i 
OU-prosessen. 
 
Samtlige arbeidsgrupper skal evaluere 
dagens organisering og arbeidsmetoder, 
utrede ny organisering og nye 

arbeidsmetoder. Arbeidsgruppene skal også ha fokus på heltidskultur og 
velferdsteknologiske løsninger. 
 
Omsorgssenteret vil bestå av totalt 162 sykehjemsplasser. Noen av disse plassene 
vil erstatte Ekornsvingen, Kåfjord og Bossekop (langtidsplasser), samt eksisterende 
korttidsplasser ved helsesenterets sykehjem og sykestue. 
 
Arbeidsgruppen Sykehjem Langtidsopphold vil blant annet utrede og definere 
målgruppe(r), vurdere behov for differensierte bogrupper og arbeidstidsordninger 
for ansatte, samt utarbeide nødvendige rutiner og retningslinjer. 
Arbeidsgruppen Sykehjem Korttidsopphold vil ha fokus på hvordan man kan gi 
best mulig tjenester til de som har behov for rehabilitering, avlastning og andre 
type korttidsopphold.  
 
Psykiatri og rustjenesten opplever økende behov for tjenester og stadig mer 
komplekse problemstillinger. Arbeidsgruppen psykiatri og rustjenesten vil, med 
bakgrunn i Plan for psykiatri og rustjenestene 2014-2020, blant annet vurdere 
fremtidig tjenestetilbud og organisering. Arbeidsgruppen består av medlemmer fra 
HS og OK. 
 
Diabetesteam (revidert mandat) og Flyktningehelsetjenesten (revidert mandat) vil 
evaluere dagens tjeneste, utrede og definere målgrupper for tjenesteområdet, 
samt utarbeide nødvendige rutiner og retningslinjer. Videre vil samhandling med 
interne og eksterne samarbeidsparter være på agendaen.  
 
 

Ombygging av E3 ved Helsesenteret 
Ombygging av E3 forventes å starte i begynnelsen av juni 2016. Ansatte som blir 
direkte berørt av ombyggingen vil få nytt kontor. 
 
I arbeidet med å etablere ny kontorlokaler til berørte ansatte har hensyn til 
samdrift, fagteam og samhandling med pasienter/pårørende vært essensiell.  
 
Dette arbeidet er nå sluttført og Helse og sosialadministrasjonen vil innkalle til 
informasjonsmøte for de som blir berørt av byggeprosessene og/ eller som må 
bytte kontor på grunn av ombyggingen. 
  
Flytteprosessen forventes å gjennomføres i løpet av mai 2016. 

Flytting av kontor grunnet 
ombygging av E3 ved 
Helsesenteret 
Grunnet rivning og ombygging av E3 
er det behov for endring i 
kontorplassering for noen ansatte 
 

Drift, renhold og husøkonom får 
kontor på Helsebadet.  

Flyktningehelsetjenesten, 
diabetesteamet og legetjenesten 
flytter i de gamle lokalene til 
Sentrum legepraksis (i nærhet av 
laboratoriet på Helsesenteret). 

Psykiatri og rustjenesten, 
kreftkoordinator og 
administrasjonen på Omsorg deler 
korridor. Disse tjenestene vil ved 
intern omrokkering og ombygging av 
eksisterende lokaler beholde samme 
korridor som de har pr dato. 

Informasjon om  
OU-prosessen i Helse og 
sosial 
På Alta kommune sin Intranettside 
legges det ut informasjon om OU-
prosessen. 
Under «OU-prosess i Helse og sosial» 
legges det ut referat fra 
prosjektgruppen og styringsgruppen, 
nyheter, referat fra 
Informasjonsmøte og andre 
dokumenter.  

Siden oppdateres forløpende.  

Les mer på: 
https://www.alta.kommune.no/ou-
prosess-i-helse-og-sosialtjenesten.no 

Ved spørsmål, ta kontakt med 
prosjektleder Ingunn Torbergsen,  
784 55410, into@alta.kommune.no 
Prosjektmedarbeider Jorunn S. 
Nordholm, 784 55404 
jnor@alta.kommune.no 
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