
  Skisseprosjekt Alta Omsorgssenter

Skisseprosjekt for Alta Omsorgssenteret er nå oversendt til politisk behandling, 
og kommunestyret vil gjøre vedtak i saken på møtet 21.06.16. 

Du finner saksfremlegg og selve skisseprosjektet på hjemmesiden til kommunen. 
Gå til «Politikk og demokrati». Klikk på «Møtekalender og sakspapirer», møte i 
Hovedutvalget for helse og sosial 31.05.16. 

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 
 

Flyktningehelsetjenesten, Diabetesteamet og administrasjon i Legetjenesten 
flytter til de gamle lokalene til Sentrum legepraksis (i nærhet av laboratoriet på 
Helsesenteret). Kreftkoordinator flytter opp til omsorgsgangen. Husøkonom, drift 
og renhold fordeler tilgjengelig kontorlokaler på Helsebadet i «brakkene».  

Kontorene vil tas i bruk straks nødvendige dataløsninger er på plass og intern 
ombygging er gjennomført. 

Inngangsparti i byggeperioden av E3  
E3 skal rives og Helsesenteret skal få nytt inngangsparti. I byggeperioden må 
alternative inngangsparti benyttes. 
 
Inngangsparti som kan benyttes i byggeperioden er: 

 Inngang ved tannlegen. Her kan trapp og heis benyttes. 

 Det vil kommet et nytt inngangsparti som gir tilgang til sykestua og fødestua 
og Helsesenterets sykehjem. Her kan heis og trapp benyttes. 

 Inngang Legevakt/Helse Finnmark  

 Kjelleren er åpen for intern gjennomgang. 
 
Det er viktig at pårørende, brukere, pasienter og andre velger rett inngang til 
Helsesenteret da intern gjennomgang blir utfordrende i byggeperioden. Det vil 
komme informasjon utenfor hvert inngangsparti.  

Rivning av E3 ved 
Helsesenteret (Dagens 
inngangsparti til sykestua, 
fødestua og 
Helsesenterets sykehjem)  

Alta Helsesenter skal få nytt 
inngangsparti. Når inngangspartiet er 
ferdig vil det kun bli en 
hovedinngang til Alta Helsesenter.  

Forventet oppstart vedrørende 
rivning av E3 er satt til medio juni 
2016, med påfølgende oppføring av 
nybygg. Som en følge av rivning og 
ombygging vil en del funksjoner og 
tjenester bli berørt og må av den 
grunn flytte til nye lokaler/kontor, 
samt at alternative inngangsparti må 
benyttes.  

 

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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